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 هداءاإل
 صغيرًا، وتعهداني بالرعاية ربياني من إلى بدعائهما، الطريق لي هللا أنار من إلى
هللا  شكرهما حفظهما عن اللسان ويكل فضلهما، ذكر عن القلم يعجز من ،كبيراً 
 (.والداي) بالعافية ومتعهما عمريهما في وأمد

 ما بكل ضحوا َمن تعليمي، مواصلة في أعانوني من الحياة في سندي إلى
الحياة، وذللوا الصعاب  لجج خاضوا من تعليمي، مواصلة أجل من يملكون 

 )إخوتي(.

 ثمرة جهديأهدي إليهم   



 ت

 

 شكر وعرفان

على ما أسبغ  أحمدهعلى ما أعان ووفق،  له مد، والشكرهلل مستحق الح الحمد 
 بعد وأسبل من الستر، ويسر منووفر من الصحة،  ،من النعمة، وأتم من المنة

على ما وأجدد الحمد أثني عليه الخير كله؛ فهو أهل الثناء، والمجد، و عسر، 
تعد وال تحصى، ومنها: إتمام هذه الرسالة التي أسأل هللا أوالني من نعمه، التي ال 

 وخالصًا لوجه الكريم. صالحاً  العظيم رب العرش العظيم أن تكون عملً 

ال يشكر هللا من ال يشكر » وسلم:ول هللا ــ صلى هلل عليه انطلقًا من قول رس
اسات العليا أن وفقني للدراسة في قسم الدر  ي  فلن أنسى نعمة هللا عل (1) ؛«الناس

النحو ، شعبة اللغة العربيةفي جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسلمية، دائرة 
، فله الحمد وله الشكر، وأخص بالشكر والعرفان واالمتنان عميدها، والصرف

 وجميع أساتذتها والعاملين فيها.

/ البروفيسورأما الوالد المشرف على الرسالة شيخي الفاضل: فضيلة الشيخ  
ُأقدم له الشكر الجزيل على ما أرشدني، حيث أعطاني جل ف، د غالب وراقمحم

وقته لقراءة الرسالة، فقد استفدت منه كثيرًا، وقد كان حريصًا على أن تخرج 
الرسالة في أحسن حال وخير مآل، من خلل اإلشراف الدؤوب، والحرص الشديد 

جزيل الشكر والثناء،  على ما ينفعني، فنعم الوالد كان لي بعد والدي، فله مني
وعظيم االمتنان والتقدير، وموفور الدعاء، فأسألك يا أهلل أن تمن  عليه بالعافية في 
جسده، وأن تديم عليه الصحة في بدنه، وأن ترزقه الصلح في ذريته، وأن تبارك 

 له في علمه وعمله، وأهله وماله ووقته، وأن تنفع به اإلسلم والمسلمين.

                              
، تحقيــق: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، 4/255ســنن أبــي داوود، كتــاب اادب، بــاب فــي شــكر المعــروف  (1)

 .4بيروت، عدد ااجزاء:  –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 
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 الجزيل للشيخين الجليلين:كما أقدم الشكر 

 خارجياً مناقشًا               علي جمعة عثمان بوانالشيخ الدكتور/

 مناقشًا داخلياً              شيخ عثمان معبد المنعالدكتور/ والشيخ

الرسالة وكل ي آذاٌن صاغية على تقبل  على تفضلهما بقبول مناقشة هذه
وحصافة  ،بدقة توجيههما ،وبهاءً  لةً لحظاتهما القيمة التي ستكسو هذا البحث حُ م

 أسأل هللا أن ينفع بهما اإلسلم والمسلمين.ف رأيهما؛

من  ي  ي  الكريمين على ما تفضل به علكما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لوالد
عائهما وعظيم التربية الحسنة، وأكرماني بحفظ كتاب هللا الكريم، وأحاطاني بد

بالصحة  اسهما تاج الكرامة، ومتعهموألب   ،امهما ورعايتهما، فأكرمهما يا رباهتم
بما يقومان به تجاهي من الدعم المادي والمعنوي  ،فالشكر موصول لهما ؛والعافية

بطول عمٍر  كل سوء، ومتعهما حفظهما مناسيرتي العلمية والمعيشية، فيارب في م
 وسلمة جسٍد وحسن عمل.

صبرها ومعاناتها في سبيل أن تصنع  على (أم محمد)كما أشكر رفيقة حياتي 
 إلى أعلى الدرجات العلمية. يرتقيمن زوجها رجًل مؤهًل 

والشكر موصول إلخوتي وأخواتي وأهلي جميعًا، بما يقومون به من الدعم  
 .المادي والمعنوي في مسيرتي العلمية والمعيشية، فاجزهم عني خيراً 

من كتاب  منذ نعومة أظفاري أو حفظني حرفاً  دور كل من درسني شيئاً وأقدر 
من معانيه، أو حصلت منه على شيء من إجازته، فجزاهم  هللا، أو علمني شيئاً 

، وال يسعني إال أن أشكر زملئي ورفقاء دربي الذين شجعوني على إنجاز هللا خيراً 
فيد، فالشكر والعرفان بالم علي  مشروعي، ونبهوني، وراجعوا معي، وأشاروا 

 للجميع.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة
لصلة والسلم وا (1) (ہ ھ ھ ھ ھ ے) :الحمد هلل القائل 

على أفصح الخلق، وخير من نطق بالضاد محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

العربية قد حل ْت محل ، واللغة إليه البشريةمن أرقى ما توصلت  اللغات تعتبر 
، ي أفصحها، وأقواها تأدية للمعنىفه ،التاج على الرأس من بين كل هذه اللغات

ل المعنى ، وأكثرها أست المعبرة على المسميات المختلفةوأشبعها بالمفردا لوبًا يوص  
هي أقدم لغة حي ة نطقت بها عاد وثمود وظلت ُتهذ ب وُتصف ى حتى بصور شتى، و 
ضل َمن نطق بالضاد، فنزل بها أعظم وأشرف الكتب السماوية على وصلت إلى أف
 .أشرف الرسل

عامة ال بمثابة الن حو لمُ ع  و   لعلوم العربية وقانونها اَاعلى، الذي منه تستمد لد 
م القصد، وترجع إليه في جميع مسائلها، وفروع ها المتشرية، وهو العون، وتسَتْله 

 .النصوص في الكتاب والسنة إال بهالجتهاد وال سبيل إلى فهم اشرط في 

، حتى أوصلوه ه، وتشيي د بنائهأركان   وشد    ،وقد اجتهد العلماء في تقعيد هذا العلم 
هؤالء العلماء المهتمين بالنظم  وكان من أهم    ،اتٍ نظمًا في ألفي   نوهُ إلى الذروة فدو  

 )الُخلصة( مالك ااندلسي في منظومته، ا ابنُ هم -في هذا المجال -والتصنيف 
                              

  .2يوسف:(1)
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في ألفيته النحوية والتي سم اها ، واإلماُم السيوطي ابن مالك ةالمشهورة بألفي
اللغة أن ٍص في عًا ال يمكن لطالٍب ُمَتَخص   رج  المنظومتين ُتعدُّ مَ تا وكل)الفريدة( 

مة منظو استوتا بالجملة من حيث العدد، ولكن تمي زْت  ، وقديستغنَي عنهما
هذه االفية »عنها فقال: حكى هو كما هام ة، فوائَد وزياداتٍ بالسيوطي النحوية 

لخصت فيها ما في ألفية ابن مالك في ستمائة بيت وزدتها أربعمائة بيت فيها من 
 أربعمائة بيتٍ والزيادات في  (1).«القواعد والزوائد ما ال يستغني طالب العلم عنه

أثناء الَتتبُّع  وصلت زياداُته الن حو كما في هيكل البحث، و  متفرقًة على ُجل   أبواب  
وقد بلغت أربعة عت ما بين زيادة  كلمٍة تنو   ،إلى خمسمائٍة وتسعٍة وأربعين زيادةً 

وزيادة  شطٍر وقد  ،وزيادة  جملٍة وقد بلغت تسعة وخمسين جملةً وتسعين موضعًا، 
عدة   ،بلغت أربعًة وستين بيتاً وزيادة  بيٍت وقد  ،بلغت ثلثًا وثمانين شطراً  وزيادة  

وفي كثيٍر من ااحيان تتعل ُق  ،أبياٍت متتاليٍة وقد بلغت مائتين وتسعًة وأربعين بيتاً 
بالبيت الواحد أكثُر من مسألٍة نحويٍة، ومنها ما هو فصٌل بأكمله كالجملة 

المنصوبات وأقسامها، وأقسام البناء حيث أوصله إلى ما يقرب من ثلثين قسمًا، و 
على التوسع، ومواضع جر الفاعل، وحروف المعاني، وضرائر الشعر، والتقاء 

 في ثنايا البحث، ذكرتهاوفصول أخرى  ،الساكنين، وفيما يوصل ويفصل في الخط
 مسألةما بين  ةخمسمائوقد جمعتها تحت مسائل وتفريعات مرقمة فبلغت 

فتبقى في العد    متشعبة تفريعات رقم الواحدربما اندرجت تحت الو ، وتفريعات مرقمة

                              
انظـر: الفريـدة النحويـة، للسـيوطي، وقـد ذكـر هـذه العبـارة علـى غـلف المنظومـة الخـارجي بعـد العنـوان، مطبعـة  (1)

ه. وتحت هذه العبارة تنبيه يقـول: )كـل مـا كـان بـين قوسـين فهـو مـن 1332الترقي بمصر، القاهرة، طبعة سنة
للســيوطي أم ال، وقــد تتبعــت ذلــك أثنــاء البحــث زيــادات المؤلــف علــى ألفيــة ابــن مالــك(. ولــم يوضــح هــل هــي 

 فوجدت معظمه صحيحًا.
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 الزيادات هذهمعظم والترقيم بحسب المباحث وليس متسلسًل، و واحدة، 
 نافعة. راكاتستداالو 

ماهي الزيادات التي زادتها سألُت العديَد من المتخصصين في علم النحو  وقد 
 توالمشكلة ليس ...ابن مالك فلم يجبني أحدألفية  على ألفية السيوطي النحوية

َله حتى فيهم وإنما في كونهم لم يجدوا كتابًا شافيًا َخَدم لهم هذا الموضوع، وسَ  ه 
زياداُت السيوطي جعله لقمًة سائغًة للهضم؛ ومن هنا جاءت فكرُة هذا العنوان: )

ي أرجو من خلل هذه (. التفي ألفيته النحوية على ما في ألفية ابن مالك
هيًة جاهزًة لألكل سرعاَن ش وجبةً -النحو م  لْ ع  ْي بين يَدْي دار س  -أقدمهاالدراسة أن 

 عليهم بالنفع. ُم في عقولهم فتعودَ ما تنهض

 أهمية البحث:

 ،امتدادًا لما أسلفنا ذكره أن النحو والصرف هما أهم دعامتي علوم اللغة العربية 
في صورة شعرية  ق منهاما تفر   شتاتَ  ْت م  لَ و  ،العلوم ت  حفظالمنظومة  المتونَ  وأن  

، وتبعث فيها الروح تخلق في النفس االرتياح لمثل هذه القواعد الجافة ،موسيقية
، على النفس وسهلةً  ،فجاءت أبياتًا سلسًة على اللسان ...ترديدهاللتغني بها و 

 مُة هذا البحث جمع زيادات ألفية السيوطي في مكان واحد ...وُمه  

 ولعل  ااهميَة تكمُن في اآلتي:

علقته بالقرآن الكريم الذي نزل وفقاً لقواعد النحو والصرف المجموعة في .1
 هاتين المنظومتين.

أفصح الخلق وأشرف ناطق بالضاد؛ - هللا عليه وسلم صلى-حمدمب. صلته 2
َح لنا الشرع بمقتضى أساليبها ،حيث كان يتحدث سليقة بها فكان لزامًا علينا  ،وَوض 
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نة  لها  ونستقصي ما تناثر منها ،أن نهتم بها -سيماال -في بطون الكتب الُمَدو  
 المنظومتين. كهاتين

 . تعلُّقه بقواعد علم النحو الذي هو شرط من شروط االجتهاد.3

.ارتباطه بأهم منظومتين في علم النحو والصرف وأجمع ألفيتين لما تفرق من 4
 فروع مسائله.

 :أسباب اختيار الموضوع

 اختيار الموضوع إلى اآلتي:تعود أسباب 

الحاجة الماسة من قبل المختصين إلى إفراد زيادات ألفية السيوطي النحوية  .1
 على ألفية ابن مالك في مؤلف مستقل حتى يكون سهَل التناول  والهضم.

تقديم خدمة جديدة وجليلة لعلم النحو والصرف وذلك بتيسير استكمال الُسل م  .2
ات وذلك باالنتقال مباشرة بعد حفظ ألفية ابن مالك إلى زياد ؛النحوي بدون تكرار

 وإلى شيٍء جديٍد غير موجود في ألفية ابن مالك. ،السيوطي

 الرغبة الشخصية في ضبط هذه الزيادات وذلك من خلل البحث فيها. .3
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 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى اآلتي:

في خدمته للغة العربية التذكير والتنويه بجهود عالم عظيم من علماء اامة  .1
 وهو اإلمام جلل الدين السيوطي.

 وترتيبها.سيوطي في نظم هذه الزيادات وجمعها اإلمام ال معرفة منهج .2

 ُسل م ه  العلمي. تطوير   ومحاولةُ  ،إثراء البحث العلمي في هذا الفن .3

 سد الحاجة الماسة في تسهيل وشرح هذه الزيادات. .4

 حدود البحث:

ألفية اإلمام السيوطي النحوية على على وجه التحديد زيادات يتناول هذا البحث 
 والتوضيح. بالشرح ألفية ابن مالك

 الدراسات السابقة:

لفية ابن مالك على انفراد أ طرقت- علم الباحث بحسب- كل الدراسات السابقة
 ولم تطرق ألفية السيوطي أيُّ دراسة إال بحثًا واحدًا تحت عنوان:

 ( دراسة تحليلية موازنة للطالب: والسيوطيألفيتا ابن مالك ) أيمن جبر خميس
عماد استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في النحو من 

 م.2011-ه1432عام الجامعة اإلسلمية بغزة 

  كانت دراسته على هاتين المنظومتين دراسة عامة كطريقة االستشهاد و
من القرآن ومن الشعر عندهما واآلراء النحوية فيهما ... وأما ما يهم 



12 

 

جزئيات البحث  ضمنَ لزيادات فقد كانت جزئية واحدة موضوعنا وهي ا
 ،حيث ذكره في آخر فصل من فصول البحث وهو الفصل الخامس

ال يضره ان حصرها ليس  وهذا-ادات تمثيًل فقط ل انواع الزيومث  
َق لهذا المجال. وأما-مقصده  غير هذا فل أعلم أحدًا َتطر 

 ها  وتميزت رسالتنا بجمع الزيادات على سبيل الحصر ال التمثيل وإفراد 
 .مشروحًة ومرتبةً 

 منهج البحث:

 على النحو التالي: مع اإلحصاء الوصفي تقوم الدراسة على المنهج

حصر الزيادات من خلل النظمين فقط ووضعها بين قوسين ثم القيام بشرحها  -1
-وما ليس بين قوسين فهو في ألفية ابن مالك إما لفظًا وهذا قليل جدًا  وتحليلها،

 وإما-المسألةأي نقل السيوطي عبارة ابن مالك وهنا أنبه عليه بقولنا ملحظة نهاية 
 .هو الغالب هذاو -بعبارتهعبر عنها السيوطي  أي-معنىً 

ألفية السيوطي؛ لكونه من المتأخرين،  َجَرْيُت في ترتيب  الفصول على ترتيب -2
والمتأخرون أكثر ترتيبًا وتنسيقًا؛ وان  بعض الزيادات بمثابة فصول ال تندرج تحت 

 أي   باب من ألفية ابن مالك.

ه الُمسم ى: اعتمد في دراسة هذه الزيادات اعتمادًا رئيسيًا على شرح المؤلف نفس -3
( همع الهوامع في شرح جمع الجوامعوكتاب:))المطالع السعيدة في شرح الفريدة( 

ولهذا ما أخذته منهما لم أجعله بين قوسين إلعادة صياغته وأكتفي باإلحالة آخر 
أقوم  ثم قوسين،المقطع المقتبس إليهما وما احتجته بلفظه منهما وضعته بين 

 إذا احتجنا إلى ذلك. ااخرى،كتب النحو  منبالشرح 
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بالنسبة لألقوال الواردة في المسائل الخلفية أحيل القول إلى صاحبه غالبًا وما لم  -4
فأكتفي بإعادة نقله مؤلف مطبوع، لصعوبة العثور عليه ولكونه ليس له  أستطع

 عن السيوطي في كتابيه آنفي الذكر.

حصول على الزيادة بمجرد َعْنَونُت لكل مسألة زائدة بعنوان الزيادة بحيث يمكن ال -5
وإذا كانت المسألة فيها زيادات كثيرة ومتفرقة أعنون عنوانًا  المسألة،قراءة عنوان 

وهذا في أبواب معدودة، وتبقى في العد   مسألًة  مرقمة،عامًا وأجعل الزيادات تحتها 
 واحدة.

 أو في()الزيادة تقدير:فال الجر)في( بحرف عنوان الزيادةأو  الفصولعندما ابتدئ  -6
 َتكراَرهما بكثرة. )الزيادات في( وذلك تفادياً 

وأشير غالبًا إلى  ،أناقش الزيادة غالبًا وأذكر ما ذكره ابن مالٍك موجزًا وال أفصل -7
 ره من ألفيته في الحاشية.كْ مواضع ذ  

 ادات؛ وذلك يعود إلى أن  منظومةالعلماء بعد السيوطي حول هذه الزي ءَ لم أبد  آرا -8
السيوطي النحوية لم ُيكتْب لها الشهرة ولم تحَظ بشروح بعده، إال بشرحين مازاال 
مخطوطتين مكتوبتين بخط عربي مغربي دقيق لم أستطع االستفادة منها، 

احمد بابا التنبكتي  المنح الحميدة شرح الفريدة المخطوطة ااولى تحمل عنوان:
مهمات المفيدة في شرح الفريدة والمخطوطة الثانية بعنوان: ال (1)ه.960-1023

                              
 ابــط التنزيــل:ر  118رقــم -قســم مخطوطــات اللغــة العربيــة –تجــدها فــي موقــع: جــامع المخطوطــات اإلســلمية  (1)

http://wqf.me/?p=15957 
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فأضمنه وأما رأيي الشخصي  (1) ه.1144ابن زكري ت نلمحمد بن عبد الرحم
، ولم أجعله نقطًة مستقلة ومن خلل الَعْنَوَنة للزيادة توضيح الزيادة عادًة أثناءَ 

 وال تحتاج إلى رأي حولها. وكثير من الزيادات واضح

 هيكل البحث:

 ة فصول ومباحث ومطالب وخاتمة وفهارس.تسو يشتمل البحث على مقدمة 

 المقدمة وتشتمل على:

البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، وحدود البحث، والدراسات السابقة، أهمية 
 ، وفيه:ومنهج الدراسة، وهيكل البحث

 وفيه مبحثان: ،الفصل األول: التعريف بابن مالك والسيوطي

 :، وفيهوألفيتهالمبحث األول: التعريف بابن مالك 

 اسمه 

 .مولده 

 .قبيلته 

 .أسرته 
                              

 واإلسلمية ورابط تنزيلها:تجدها في موقع: خزانة التراث العربي، وموقع المصطفى من المخطوطات العربية  1 )) 

http://www.mediafire.com/?m1j1onzqyn5 
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 .رحيله عن ااندلس شيوخه 

 تلميذه 

 :آثاره العلمية 

 .في النحو 

 .في علم اللغة 

 .في علم الصرف 

 .في علم القراءات 

 .وفاته 

 :، وفيهالمبحث الثاني: اإلمام السيوطي وعصره وألفيته النحوية

  مولده.اسمه و 

 .نسبه 

 .طفولة اإلمام السيوطي وتربيته 

 .شيوخه 

 .تلميذ اإلمام السيوطي 

 :مؤلفاته 

 .فن الحديث وتعلقاته 
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 .فن الفقه وتعلقاته 

 ااجزاء المفردة في مسائل مخصوصة على ترتيب اابواب. 

 فن العربية وتعلقاته. 

  والتصوف.فن ااصول والبيان 

 آراء العلماء في اإلمام السيوطي. 

 .وفاته 

 :أربعة مباحث، وفيه النحوفي مقدمات الثاني: الفصل 

 .المعرب والمبنيفي  :ااولالمبحث 

 .في أنواع اإلعراب :الثانيالمبحث 

 .النكرة والمعرفةفي  :الثالثالمبحث 

 .بقية المعارف وما يلحق بها :الرابعالمبحث 

 :، وفيه ثالثة مباحثدم  العُ في  الثالث:الفصل 

 .المبتدأ والخبرفي  ااول:المبحث 

 .سخالنوافي  الثاني:المبحث 

 .في الفاعل ونائبه والفعل المضارع الثالث:المبحث 

 :، وفيه مبحثانالفضالتفي  الرابع:الفصل 
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 .المفاعيلفي  ااول:المبحث 

 الظروف والمبنيات.في  الثاني:المبحث 

 :، وفيه ثالثة مباحثالمجزوماتفي المجرورات و  الخامس:الفصل 

 .في الجر ااول:المبحث 

 .الجوازمفي  الثاني:لمبحث ا

 .الكلم على بقية حروف المعانيفي المبحث الثالث: 

 ،في العوامل والتوابع وأبنية الفعل والتصريف اإلعاللي الفصل السادس:

 :وفيه أربعة مباحث

 .العوامل ااول: فيالمبحث 

 .في التوابع الثاني:المبحث 

 .في اابنية الثالث:المبحث 

 .في التصريف اإلعللي الرابع:المبحث 

 الخاتمة: وفيها:

 والتوصيات. أهم النتائج

 الفهارس:

 رس اآليات القرآنية.فه
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 رس ااحاديث النبوية.فه

 رس ااعلم.فه

 رس الشواهد الشعرية.فه

 رس المصادر والمراجع.فه

 رس الموضوعات.فه



 

 

 الفصل األول

 ماوآثاره ماحياته مالك والسيوطيابن بالتعريف 
 

 وفيه مبحثان:

 

 العلمية حياته وآثارهابن مالك  األول:المبحث 

 

 المبحث الثاني: السيوطي حياته وآثاره العلمية

  



 

 

 ابن مالك حياته وآثاره العلمية األول:املبحث 
 وفيه:

 .اسمه 
 .مولده 
 .قبيلته 
 .أسرته 
 .رحيله عن األندلس شيوخه 
 تالميذه 
  :آثاره العلمية 
 .في النحو 
 .في علم اللغة 
 .في علم الصرف 
  القراءات.في علم 
 .وفاته 
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 العلمية حياته وآثارهابن مالك  :املبحث األول
 اسمه:

فهو جمال الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي  ،وأم ا اسمه
ولقبه جمال  ،وكنيته أبو عبد هللا ،(1)الجياني ااندلسي الشافعي النحوي اللغوي 

 .(2))عبد هللا بن عبد هللا بن مالك( ومنهم من كرر اسم والده وقال:الدين. 

 :مولده

أو ( هـ600) أنه ولد سنة تفمنها ما ذكر  ،اختلفت الروايات في تاريخ والدته
هي بلدة من و » :جيان وكان مولده في مدينة (3)(هـ598) وقيل سنة( هـ601) سنة

                              
 .1، وفي أول كتابه التسهيل ص1ورد في كتاب )شرح عمدة الحافظ وعدة اللفظ( ص  (1)

 .33ورد في كتابه )االعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد( ص  (2)

تحقيـــق: ســـعد بـــن حمـــدان الغامـــدي، مكتبـــة المـــدني، جـــدة ينظـــر: إكمـــال اإلعـــلم بتثليـــث الكـــلم، ابـــن مالـــك،  (3)
 .43 – 9هـ ط/1404

 1نفـــح الطيـــب فـــي غصـــن اانـــدلس الرطيـــب. أحمـــد محمـــد المقـــري. تحقيـــق محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، ط -
 .433 – 2/421هـ مطبعة السعادة بمصر، 1367

م/ 1972ورال وطه محسـن، مطـابع النعمـان االعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد، البن مالك، تحقيق: حسين ت -
13 – 16. 

بغية الوعاة. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلل الـدين السـيوطي  -
لبنـــان / صـــيدا، عـــدد  -هــــ( المحقـــق: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، الناشـــر: المكتبـــة العصـــرية 911)المتـــوفى: 

 .1/130،ج 2ااجزاء: 

المؤلـــف: يوســـف بـــن تغـــري بـــردي بـــن عبـــد هللا الظـــاهري الحنفـــي، أبـــو  النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة، -
ـــوفى:  هــــ(الناشر: وزارة الثقافـــة واإلرشـــاد القـــومي، دار الكتـــب، مصـــر،عدد 874المحاســـن، جمـــال الـــدين )المت

 .244-243ص 7، ج16ااجزاء: 

= 
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 ،وأكثرها زرعًا وأصرمها أبطااًل وأمنعها منعة وضواحيها جميلة ،مشاهير بلد ااندلس
ولها زائد على  ،كثيرة اللحوم والعسل ،رخيصة ااسعار ،وهي مدينة حسنة كثيرة الخصب

 .(1)«يربى فيها دود الحرير ،ثلثة آالف قرية

 قبيلته: 

تقع  ،وهي قبيلة عربية ،طيء وهي معروفة بااندلس والمشرق  وأما قبيلته، فهي 
وقد يستغرب ذلك انه مولود في . منها حاتم الطائي ،في شمال الجزيرة العربية

 ،ولكن من المعروف أن جيوش الفتح اإلسلمي التي دخلت ااندلس ،ااندلس
 ،وقد استوطنوا ااندلس ،كانت تضم أشتاتًا من أبناء القبائل العربية المختلفة

طيء ) وتنسب هذه القبيلة إلى». لة طيءومنهم بعض قبي ،واتخذوها مقرًا ومقاماً 
بن زيد بن كهلن بن سبأ بن يشجب بن ن جلهمة بن أدد بن يشجب بن غريب ب

=                              
 .13/167هـ، 1358م، مطبعة السعادة بمصر 1966نسخة المصورة، بيروت البداية والنهاية، البن كثير، ال -

 .66-17م، ص1975، مطبعة العاني، 1تحقيق عدنان الدوري، ط الحافظ،شرح عمدة  -

طبقـــات النحـــويين واللغـــويين. لتقـــي الـــدين ابـــن قاضـــي شـــهبة، تحقيـــق: محســـن عـــائض، مطبعـــة النعمـــان، بغـــداد،  -
 .133م/1974

 .3/76م، حيدر آباد 1960، 1، قطب الدين اليونيني، طذيل مرآة الزمان -

هــ، 1358ة السـعادة بمصـر، فوات الوفيات، محمد شاكر الكتبي، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، مطبعـ -
2/407. 

شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب. المؤلــف: عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد الَعكــري الحنبلــي، أبــو  - 
هـ(. حققه: محمود اارناؤوط. خرج أحاديثه: عبـد القـادر اارنـاؤوط. الناشـر: دار ابـن 1089)المتوفى:  الفلح

 .591-590 ص7.ج11م. عدد ااجزاء:  1986 -هـ  1406بيروت. الطبعة: ااولى،  –كثير، دمشق 

 .20شرح عمدة الحافظ، ص  (1)       
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وكانت منازلها قرب  ،ومعروفة بااندلس ،يعرب بن قحطان وهي قبيلة يمانية
 .(1) «جيان

 :أسرته

 :(2) له ولدان هما ومما يذكر أنه ،شيئًا كثيرًا عن أسرته المؤرخون  ال يذكر 

يدرس  ،كان نحويًا شافعيًا ذكيًا وإماماً  ،الدين محمد المشهور بابن الناظم بدر -1
أخذ عن ». جيد المشاركة في الفقه وااصول، النحو والبيان والعروض والمنطق

فقرأ عليه بها جماعة منهم بدر الدين بن  ،سكن بعلبك ،ووقع خلف بينهما ،والده
وولي وظيفة والده وتصدى للشتغال  ،زيد فلما مات والده ُطل ب إلى دمشق

   .(3) «وكان عنده دماثة خلق ولم يكن أحد يشبهه في وقته. والتصنيف

صنف له والده المقدمة التي دعاها ، الدين محمد بن محمد المعروف بااسد تقي -2
وله  ،كان طيب السيرة يقرأ بالظاهرية ،ولم يبدع في النحو( ااسديةالمقدمة ) باسمه

                              
المؤلــف: أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم  .399 - 398جمهــرة أنســاب العــرب البــن حــزم، ص   (1)

 –هــــ( تحقيـــق: لجنـــة مـــن العلمـــاء، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة 456ااندلســـي القرطبـــي الظـــاهري )المتـــوفى: 
 .1.عدد ااجزاء: 1403/1983بيروت الطبعة: ااولى، 

 

 .2/433، ونفح الطيب 12/313، والبداية والنهاية 6/591انظر: شذرات الذهب،   (2)

 . 14، تسهيل الفوائد ص 96، 1/255انظر ترجمته في بغية الوعاة،   (3)
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( هـ659) وغالب الظن أن وفاته كانت في حياة والده تقريباً  ،مسجد ودكان معروف
(1). 

  

                              
 .15مقدمة التسهيل ص  (1)
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 رحيل ابن مالك عن األندلس:

 ،وأداء فريضة الحج ،لتلقي العلم ،كان علماء ااندلس يرحلون إلى المشرق 
 لدهم بعد أن يتزودوا بالعلم والتقوى.وكانوا يعودون إلى ب

فقد تحولت ااندلس إلى  ،ولكن الحال في بداية القرن السابع كان خلف ذلك
 جحيم وفتن مم ا دفع العلماء إلى مغادرة البلد دون رجعة.

كانت هي السبب الحقيقي  ،فالغزو اإلفرنجي والحروب المشتعلة ضد المسلمين
 المشرق.في رحيل ابن مالك وغيره إلى 

 شيوخه:

 أخذ القراءات والنحو عن: ،في جيان: مسقط رأسه
أخذ القراءات عن أبي  ،: ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار(1)ثابت بن خيار-1

وهو من أهل لب ة ويعد من  ،أقرأ القرآن والعربية بجيان ،وقرأ كتاب سيبويه ،العباس
وقد ترجم  ،هـ628توفي بغرناطة سنة  ،معروف بالزهد والفضل والجود ،أهل جيان

 له السيوطي باسم: )ثابت ابن حيان(.

: هو عمر بن محمد بن عبد هللا اازدي من أهل إشبيلية يكنى (2)أبو علي الشلوبين-2
عكف في صباه على النحو حتى  ،هـ562ولد سنة  ،بأبي علي ويعرف بالشلوبين

واشتهر  ،أقرأها نحو ستين سنة حتى عل صيته ،كان إمامًا في العربية ،برع فيه
بإشبيلية سنة  يتوف ،والحديثكان ذا معرفة بالقراءات حامًل لألدب واللغة  ،ذكره

                              
 .430 - 2/421، نفح الطيب 1/482انظر بغية الوعاة   (1)

 .2/224، البغية 27انظر شرح ألفية ابن معطى ص /  (2)
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نحوًا من ثلثة عشر  ،ولقد جلس ابن مالك في حلقة أبي علي الشلوبين ،هـ645
 يومًا.

 وفي دمشق سمع من:
 ،مد بن عبد الصمد السخاوي : هو أبو الحسن علم الدين علي بن مح(1)السخاوي -3

إمامًا في النحو واللغة  ،كان عالمًا بالقراءات وعللها ،النحوي المقرئ الشافعي
كان مجلسه بجامع دمشق مزدحمًا  ،هـ558ولد بسخا في مصر سنة  ،والتفسير
 هـ.643توفي بدمشق سنة  ،بالطلب

المخزومي :هو أبو صادق الحسن بن صباح (2)أبي صادق الحسن بن الصباح-4
عرفت عنه  ،هـ541ولد بمصر سنة  ،كان أديبًا صالحًا فاضًل جليلً  ،المصري 

 هـ.632توفي بدمشق سنة  ،العدالة وااصالة واامانة

: هو أبو الفضل نجم الدين مكرم بن محمد (3)أبي الفضل مكرم بن أبي الصقر-5
سمع من  ،لً كان عالمًا محدثًا فاض ،القرشي الدمشقي المعروف بابن أبي الفضل

 هـ.635توفي سنة  ،وسافر للتجارة كثيراً  ،بعض الشيوخ

: هو شرف الدين أبو عبد هللا محمد ابن أبي الفضل (1)ابن أبي الفضل المرسي-6
وأكثر  ،كثير الكتب ،محقق البحث ،كثير الحج ،فقيهاً  ،كان شيخًا فاضلً  ،المرسي

                              
 .7/243، النجوم الزاهرة 5/222، الشذرات 194 – 2/192انظر البغية   (1)

 .7/260، الشذرات 7مقدمة التسهيل، ص  (2)

 .2/421، نفح الطيب 10مقدمة التسهيل ص  (3)
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قام  ،و علي الشلوبينمن شيوخه: أب ،هـ570ولد سنة  ،مقامه بالحجاز والشام
 هـ.655توفي سنة  ،برحلت كثيرة في الشرق اإلسلمي

ولد بمصر  ،: هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن الحاجب الكردي(2)ابن الحاجب-7
أخذ نحوه من  ،تكرر دخوله دمشق ودر س بها بالجامع ااموي  ،هـ570سنة 

ألمير عز الدين كان أبوه حاجبًا ل ،مقرئ نحوي فقيه مالكي ،صاحب المفصل
 هـ.646توفي بمصر سنة  ،الصلحي

: هو يعيش بن علي بن يعيش ابن محمد موفق (3)وفي حلب الزم حلقة ابن يعيش-8
وااصل من كبار أئمة  ،الدين أبو البقاء النحوي الحلبي المولد والموصلي المنشأ

كثير المرح  ،هـ553ولد بحلب سنة  ، ،كان ماهرًا في النحو والتصريف ،العربية
 .هـ643وتوفي سنة  ،والدعابة تصدر بحلب لإلقراء

: هو محمد بن أبي علي  بن أبي سعيد بن عمرون الشيخ جمال (4)ابن عمرون -9
وسمع من ابن طبرزد  ،هـ تقريباً 596ولد سنة  ،الدين أبو عبد هللا الحلبي النحوي 
 ،به جماعة وتصدر إلقرائه وتخرج ،وبرع به ،وأخذ النحو عن ابن يعيش وغيره

=                              
 .5/269. والشذرات 7/243، والنجوم الزاهرة 3/654انظر الوافي بالوفيات   (1)

ـــة 250 – 3/248، الوفيـــات 2/134انظـــر ابـــن الحاجـــب النحـــوي، طـــارق عبـــد عـــون الجنـــابي، البغيـــة   (2) ، غاي
 .1/508النهاية 

 .5/228، الشذرات 53 – 7/46، الوفيات 2/351انظر بغية الوعاة   (3)

 .5/339، والشذرات 1/231انظر بغية الوعاة   (4)
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مياطي ،وأخذ عنه البهاء بن النحاس ،وجالس ابن مالك  ،وروى عنه الشرف الد 
 هـ.649توفي سنة  ،وَشَرَح المفصل

: هو أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي  (1)ابن الخباز-10
كان أستاذًا بارعًا علمة  ،الشيخ شمس الدين ابن الخباز الموصلي النحوي الضرير

له )النهاية في النحو( و)شرح  ،انه في النحو واللغة والفقه والعروض والفرائضزم
 هـ.637ألفية ابن معٍط( توفي بالموصل سنة 

 تالميذه:

وقد أخذ عنه العربية »قال ابن ااثير:  ،لقد انتفع به جماعة كثر وأئمة علماء
. (2)« أسندها عنهغير واحد من اائمة غير أني ال أعلم أحدًا قرأ عليه القراءات وال

 ومن تلميذه:
 ،وولده ،تلميذ ابن مالك ،:هو محمد بن محمد بن عبد هللا بن مالك(3)بدر الدين -1

 هـ.686وتصدى للشتغال والتصنيف توفي عام ،ولي وظيفة والده بدمشق
هو محمد بن محمد بن عباس بن أبي بكر بن  (4)شمس الدين بن جعوان:  -2

ثم ُعني  ،وكان من كبار أصحابه ،أخذ النحو عن جمال بن مالك ،جعوان الحافظ
وهو  ،حسن العشرة ،مليح الشكل ،كتب كثيرًا وكان حسن البزة ،بالحديث أتم عناية

 هـ.682إمام في اللغة والنحو توفي وهو شاب سنة 
                              

 .1/304البغية   (1)

 .2/181هـ، 1351، مكتبة الخاني بمصر 1القراء، شمس الدين الجزري، ط غاية النهاية في طبقات  (2)

 .205 - 1/204انظر الوافي بالوفيات   (3)

 .1/224، بغية الوعاة 1/203انظر الوافي بالوفيات   (4)



29 

 

أبو  ،: هو محمد شمس الدين بن أبي الفتح البعلي(1)شمس الدين بن أبي الفتح -3
قرأ  ،ببعلبك ،هـ645ولد سنة  ،لفقيه الحنبلي المحدث النحوي اللغوي عبد هللا ا

وصنف تصانيف منها  ،العربية واللغة على ابن مالك والزمة حتى برع في ذلك
 ،وكتاب المطلع على أبواب المقنع في غريب ألفاظه ولغاته ،شرح ألفية ابن مالك
 هـ.709توفي بالقاهرة سنة 

ء بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان أبو هو عل :(2)العلء بن العطار -4
وتفقه على الشيخ محيي الدين  ،هـ654ولد سنة  ،الحسن بن العطار الشافعي

وأخذ العربية عن جمال الدين بن مالك وولي مشيخة دار الحديث  ،النووي 
 هـ بدمشق.724توفي سنة  ،وأفتى ،كتب الكثير ،النورية

هو علي بن محمد بن أحمد بن عبد هللا ابن : (3)الشيخ أبو الحسين اليونيني -5
بهي  ،كان حسن الوجه ،هـ621عيسى بن أحمد اليونيني الحنبلي ولد ببعلبك سنة 

قرأ صحيح البخاري على ابن مالك  ،فصيح اللسان ،عليه سكينة ،المنظر
 هـ.701توفي ببعلبك سنة  ،كان قاضيًا للحقوق  ،تصحيحاً 

بن محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم  : هو محمد(4)أبو عبد هللا الصيرفي -6
وكان محدثًا  ،قال الشعر ،سمع من ابن مالك وغيره ،الدمشقي ،مجد الدين

 هـ بدمشق.722توفي سنة  ،متواضعاً 

                              
 .1/207، البغية 6/20انظر الشذرات   (1)

 .6/63انظر الشذرات   (2)

 .4 - 6/3انظر شذرات الذهب،   (3)

 .8/106، شذرات الذهب 3/359ظر الوافي بالوفيات ان  (4)
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: هو بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بن جماعة ابن (1)قاضي القضاة -7
واشتغل  ،هـ بحماة639ولد سنة  ،حازم بن صخر بن عبد هللا الكناني الشافعي

ولي  ،قرأ النحو على ابن مالك ،وأفتى ودرس وأخذ أكثر علومه بالقاهرة ،بالعلم
َع له بين القضاء  ،ثم دمشق ،ثم قضاء الديار المصرية ،قضاء القدس وُجم 

 هـ.733توفي سنة  ،والخطابة ومشيخة الشيوخ
يمان بن فهد الحلبي محمود بن سل ،: هو شهاب الدين(2)شهاب الدين محمود -8

أخذ عن ابن مالك وروى  ،علمة اادب وعلم البلغيين ،أبو الثناء ،الدمشقي
كان دينًا خيرًا متعبدًا توفي بدمشق سنة  ،اشتغل بالفقه واإلنشاء ،االفية
 هـ.725

شهاب الدين بن  ،: هو أحمد بن محمد بن سلمان(3)شهاب الدين بن غانم -9
روى عن  ،من أهل النحو واللغة ،أبو بكر بن يعقوب الشاغوري الدومي   ،غانم

 هـ.737توفي سنة  ،وعن ولده بدر الدين ،جمال الدين بن مالك

 ،الحلبي ااصل ،:هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر(4)ابن النحاس -10
 ،هـ627المعروف بابن النحاس شيخ الديار المصرية في علم اللسان. ولد سنة 

دخل مصر وأخذ عن  ،وهو شيخ أبي حي ان ،وأخذ العربية عن ابن مالك
وهو مشهور بالدين والصدق  ،جلس لإلفادة وكان من ااذكياء ،شيوخها
 هـ.698توفي سنة  ،والعدالة

                              
 .6/105انظر شذرات الذهب   (1)

 .6/69انظر شذرات الذهب   (2)

 .1/474، بغية الوعاة 6/114انظر شذرات الذهب،   (3)

 .2/427، نفح الطيب 1/13، بغية الوعاة 5/442انظر شذرات الذهب   (4)
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يحيى بن شرف بن م َرى ابن  ،: هو محيي الدين أبو زكريا(1)الشيخ النووي  -11
وهو إمام أهل  ،هـ631نة ولد بنوى س ،حسن بن حسين بن محمد بن جمعه

وعلم  ،كان فقيه اامة ،اللغة واادب قدم دمشق فسكن بالمدرسة الرواحية
 هـ.676توفي سنة  ،اائمة وأحد ااعلم

علم الدين أبو الربيع الكفري  ،: هو سليمان بن أبي حرب الحنفي(2)العلم الفارقي -12
وكان يحل  المشكلت  ،اشتغل عليه الناس مالك،الفارقي كان من تلميذ ابن 

 هـ.609توفي بالقاهرة سنة  ،قرأ القرآن بالسبع ،حًل جيداً 

: هو القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي (3)علم الدين البرزالي -13
 هـ.739توفي سنة  ،ولقد أجاز ابن مالك للبرزالي وهو صغير ،اإلشبيلي

لمنجا بن عثمان ابن أسعد ا ،: هو العلمة زين الدين أبو البركات(4)ابن المنجا -14
سمع من السخاوي وابن  ،هـ631ولد سنة  ،بن المنجا التنوخي الدمشقي الحنبلي
وبرع في ذلك كله ودر س وأفتى وناظر  ،مسلمة وقرأ النحو على ابن مالك

 ،وبالبحث والنظر ،عرف بالدين وكثرة الصيام ،كان بحرًا في العربية ،وصنف
 هـ.695توفي سنة 

                              
 .356 - 5/354انظر شذرات الذهب   (1)

 .1/598انظر بغية الوعاة   (2)

 .3/321انظر  الدرر الكامنة   (3)

 .5/433انظر شذرات الذهب،   (4)
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 ،: هو بدر الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السلمي الدمشقي(1)ابن الفويرة -15
در س وأفتى وبرع في الفقه وااصول والعربية  ،أحد ااذكياء الموصوفين ،الحنفي

 هـ.675توفي سنة  ،ونظم الشعر الفائق الرائق
  

                              
 .5/347انظر شذرات الذهب،   (1)



33 

 

 :(1) ةالعلمي هآثار

 :في النحو

 والواقية في شرح الكافية. ،الكافية الشافية وهي عبارة عن ثلثة آالف بيت -1

أودع فيها ابن  ،وهي منظومة في نحو ألف بيت ،والخلصة المشهورة باالفية -2
مالك خلصة ما في منظومته ااخرى )الكافية الشافية( من نحو وصرف. 

كشرح أبي  ،كما طبعت مع جملة من شروحها ،وهي مطبوعة عدة طبعات
 وابن عقيل وااشموني وغيرهم. وشرح بدر الدين بن الناظم ،حيان ااندلسي

هـ بتحقيق محمد 1388وهو مطبوع في القاهرة  ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد -3
وكان ابن مالك قد بدأ بشرح هذا الكتاب ولم يتمه وما زالت نسخ  ،كامل بركات

 وهو خلصة دراساته في النحو وآرائه. ،مخطوطة من الشرح في مكتبات عدة
 وسبك المنظوم وفك المختوم. المؤصل في نظم المفصل -4
 عمدة الحافظ وعدة اللفظ وشرحها وإكمال العمدة وشرحها. -5
لمشكلت الجامع الصحيح. وقام بتحقيقه المرحوم  ،شواهد التوضيح والتصحيح -6

وفي الكتاب إيضاحات تحويه  ،هـ1376مصر  ،محمد فؤاد عبد الباقي
وهو  ،حيح( للبخاري وتوجيهات إعرابية لما ورد في بعض أحادث )الجامع الص

 الكتاب الذين نحن بصدده.

                              
 – 2/180، وغايـة النهايـة 13/267، البدايـة والنهايـة 2/453، فوات الوفيات 3/360انظر: الوافي بالوفيات   (1)

، 424 – 2/432، نفــــــح الطيــــــب 134 – 1/131، البغيــــــة 135، 134، وطبقــــــات النحــــــاة واللغــــــويين 181
 .7/111هـ، 1389، بيروت 3ااعلم، الزركلي ط ،5/339شذرات الذهب 
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 المقدمة ااسدية. -7
 شرح الجزولية. -8
 النكت النحوية على مقدمة ابن الحاجب. -9

 ة:علم اللغفي 

بمثلث الكلم(: وهي أرجوزة مربعة  ،نظم الفرائد ومثلثات ابن مالك )إكمال اإلعلم -1
بتحقيق  ،هـ1329طبعت في المطبعة الجمالية بمصر  ،( بيتاً 2755طويلة نحو )

 الشيخ أحمد بن اامين الشنقيطي.
 م.1866وهو مطبوع في مجلد طبع في اليبزج  ،شرح المية اافعال -2
تحفة المودود في المقصور والمدود وشرحها. وهي قصيدة همزية عدد أبياتها  -3

 هـ.1329طبعت في المطبعة الجمالية بمصر  ،( بيتاً 622)
وهو كتاب مطبوع عبارة عن قصيدة  ،عتضاد في الفرق بين الظاء والضاداال -4

ضمنها ابن مالك ضوابط مميزة  ،( بيتاً 62)ظائية( من البحر البسيط تشتمل على )
 وإيضاح لمراميها. ،للظاء من الضاد مع شرح لهذه القصيدة

 االعتماد في نظائر الظاء والضاد وقصيدة أخرى في الظاء والضاد. -5
في الظاء والضاد والنظم ااوجز فيما يهمز وما ال يهمز وشرحه والوفاق في  أرجوزة -6

 اإلبدال واالفاظ المختلفة.
 ذكر معاني أبنية ااسماء الموجودة في المفصل وفتاوي في العربية. -7
 ،( بيتاً 68منظومة فيما ورد من اافعال بالواو والياء؛ وهي قصيدة في حوالي ) -8

 هـ.1278بالقاهرة  طبعت عدة طبعات منها طبعة
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بدار الكتب  ،كتاب في اللغة يعرف بفعل وأفعل ،بيان ما فيه لغات ثلث فأكثر -9
 186ورقم الثانية ) ،لغة( 295رقم ااولى منهما ) ،المصرية نسختان منه

 .(1)(صرف

 :في علم الصرف 

ووسمه  ،إيجاز التعريف في علم التصريف: شرح لكتابه ضروري التصريف -1
 بالتعريف.

( بيتًا طبعت في الهند كما 114ثلثيات اافعال والمية اافعال: وهي منظومة في ) -2
 وشرحها ابن المؤلف بدر الدين. ،هـ بمصر1329طبعت سنة 

 شرح تصريف ابن مالك المأخوذ من كافيته: مخطوط بدار الكتب المصرية. -3
 المية اافعال: قصيدة في أكثر من مائة بيت. -4
م دار 1866محمد كامل بركات أنه طبع في ليبزج سنة شرح المية اافعال: ذكر  -5

 .(2)هـ 5012الكتب القاهرة نسخة رقم 
كتاب في اابدال: ذكره ناظم مؤلفات ابن مالك باسم )الوفاق( فقال: وألف في  -6

 .(3)اإلبدال مختصرًا له دعاه الوفاق فاق تصنيف من خل

 في القراءات:

رتبها على سور القرآن الكريم مع ذكر المالكية في القراءات السبع وهي قصيدة  -1
 اءات، وعدد أبياتها ثمانمائة بيت.الرواة الذين وردت عنهم القر 
                              

 .29ق التسهيل صمقدمة تحقي  (1)

 .30مقدمة تحقيق التسهيل /  (2)

 .1/132بغية الوعاة   (3)
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حوز المعاني في اختصار حرز ااماني: قصيدة المية في القراءات اختصر بها  -2
 .الشاطبية

 (1) : وفاته

مدة غير  ،ومر بمصر وأقام بالقاهرة ،قضى ابن مالك حياته في دمشق
ومن هناك سافر إلى دمشق  ،ارتحل إلى الحجاز رغبة في الحج والزيارة ثم ،محددة

وغادر دمشق إلى حلب فأقام فيها أزمانًا يشتغل  ،حيث انتفع ببعض علمائها
ومنها عاد إلى  ،وأقام بها مدة ونشر فيها علمًا جماً  ،ثم رحل إلى حماة ،بالتدريس

ك حتى استوفى أجله في وظل هنا ،دمشق فتصدر فيها بعد أن خلت من أساتذتها
 وسنة وفاته باإلجماع. ،هـ( وصلي عليه بالجامع ااموي 12/8/672)

في تربة القاضي عز الدين بن الصائغ وقيل في  ،ودفن بسفح جبل قاسيون 
 .(2) تربة ابن جعوان

  

                              
 .2/425نفح الطيب   (1)

جبــل قاســيون: جبــل يطــل علــى دمشــق مــن الجهــة الغربيــة، وهــو متنــزه اآلن اهــل دمشــق وبســفح قاســيون توجــد   (2)
 .4/83أحياء شعبية، انظر: معجم البلدان 



 

 

 بحث الاايي: السيوطي حياته وآثاره العلميةامل
 وفيه:

  ومولدهاسمه. 
 ه.نسب 
 وتربيته طفولة اإلمام السيوطي. 
 ه.شيوخ 
 تالميذ اإلمام السيوطي. 
 مؤلفاته: 
 فن الحديث وتعلقاته. 
 فن الفقه وتعلقاته. 
 مسائل مخصوصة على ترتيب األبواب األجزاء المفردة في. 
 فن العربية وتعلقاته. 
 فن األصول والبيان والتصوف . 
 آراء العلماء في اإلمام السيوطي. 
 .وفاته 
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 (1)وآثاره العلميةالاايي: السيوطي حياته املبحث 
 مولده:و سمها

عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن 
ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلح أيوب بن 

وأما . (2) ااسيوطيناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري 
                              

: نفسـه، جـلل الـدين السـيوطي، تحقيـقحسـن المحاضـرة فـي تـاريخ مصـر والقـاهرة لصـاحب الترجمـة  ينظـر:   (1)
مصـــر،  –عيســـى البـــابي الحلبـــي وشـــركاه  -محمـــد أبـــي الفضـــل إبـــراهيم ،الناشـــر : دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة 

 .344-335ص  1م.ج 1967 -هـ  1387الطبعة : ااولى 

. للعلمة عبدالقادر بن شيخ بن عبدهللا العيدروس الحسـيني الحضـرمي اليمنـي النور السافر عن أخبار القرن العاشر
:دار صـــادر بيـــروت.  ه( تحقيـــق :د. أكـــرم حـــالو ومحمـــود اارنـــاؤوط وأكـــرم البوشـــي. الناشـــر1038-978تـــــ)

 .94-90ص1م. ج2001الطبعة ااولى

لــف: طــاهر ســليمان حمــودة، الناشــر: جــلل الــدين الســيوطي عصــره وحياتــه وآثــاره وجهــوده فــي الــدرس اللغــوي، للمؤ 
 .119-91. من ص1م. عدد ااجزاء:1989 -هـ  1410بيروت، الطبعة: ااولى،  –المكتب اإلسلمي 

الضوء اللمع اهل القرن التاسع ، المؤلف: شـمس الـدين أبـو الخيـر محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أبـي بكـر 
 .65ص4بيروت،ج –الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة  هـ(902بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 

هـــ(، المحقــق: 1061الكواكـب الســائرة بأعيــان المئـة العاشــرة، المؤلــف: نجــم الـدين محمــد بــن محمــد الغـزي )المتــوفى: 
م، عــدد 1997 -هـــ  1418لبنــان، الطبعــة: ااولــى،  –خليــل المنصــور، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

 .232 -227 /1نظر:.ا3ااجزاء: 

 –اإلمـــام الحـــافظ جـــلل الـــدين الســـيوطي معلمـــة العلـــوم اإلســـلمية. المؤلـــف: إيـــاد خالـــد الطبـــاع. الناشـــر: دار القلـــم 
 .1.  عدد المجلدات: 1996 – 1417دمشق. سنة النشر: 

، أبـو الفـلح شذرات الذهب في أخبار من ذهب. المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمـد ابـن العمـاد الَعكـري الحنبلـي
هـ(. حققه: محمود اارناؤوط. خـرج أحاديثـه: عبـد القـادر اارنـاؤوط. الناشـر: دار ابـن كثيـر، 1089)المتوفى: 

 .79-74ص10.ج11م. عدد ااجزاء: 1986 -هـ  1406بيروت. الطبعة: ااولى،  –دمشق 

 .1/335حسن المحاضرة    (2)
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كان مولدي بعد المغرب ليلة ااحد مستهل رجب سنة »السيوطي: قال مولده فقد 
 (1) «.تسع وأربعين وثمانمائة

 نسبه:

أما جدي ااعلى همام الدين؛ فكان من أهل الحقيقة، ومن » :فقد قال عن نفسه
مشايخ الطريق، ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة؛ منهم من ولي الحكم 

بة بها، ومنهم من كان تاجرًا في صحبة اامير ببلده، ومنهم من ولي الحس
شيخون، وبنى مدرسة بأسيوط، ووقف عليها أوقافا، ومنهم من كان متموال، وال 

في قسم الفقهاء  (2)أعرف منهم من خدم العلم حق الخدمة إال والدي، وسيأتي ذكره
 الشافعية.

بالخضيرية، محلة وأما نسبتنا بالخضيري، فل أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إال 
ببغداد؛ وقد حدثني من أثق به، أنه سمع والدي رحمه هللا تعالى يذكر أن جده 

 (3).«ااعلى كان أعجميًا أو من الشرق؛ فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة

  

                              
 .1/336حسن المحاضرة   (1)

 .1/441حسن المحاضرة   (2)

 .1/336المرجع السابق   (3)
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 :(1)طفولة اإلمام السيوطي وتربيته

كان يعمل مدرسا ولد السيوطي بالقاهرة بعد انتقال أبيه إليها بمدة طويلة حيث 
للفقه الشافعي بالجامع الشيخوني، وقد كانت بيئة القاهرة في عظمة من نواحيها 
الفكرية والحضارية، ونتيجة لغلبة الطابع الصوفي على البلد من ناحية، ولكون 
والده من صوفية الشيخونية من ناحية أخرى حمله بعد مولده إلى أحد كبار 

، وكان والده (2)، وهو الشيخ محمد المجذوب فباركهااولياء بجوار المشهد النفيس
 قد قارب الخمسين من عمره في ذلك الحين.

وعند ما بلغ السيوطي الثالثة من عمره وكانت شهرة الحافظ ابن حجر تمأل الدنيا 
 المرات،وكان شيخا ابيه اصطحبه والده إلى مجلس الحافظ ابن حجر في إحدى 

ه العميق في نفسية السيوطي وفي حياته العلمية وقد كان لحضور هذا المجلس أثر 
 فيما بعد.

حين  م، 1451 مارس-هـ 855ولم يلبث والده أن توفي بعد قليل في صفر عام 
كان ابنه لم يتم  السادسة من عمره، وقد ولى الوصاية عليه بعد أبيه أحد أصدقائه 

 من الصوفية وهو الشيخ جمال الدين بن الهمام.

يحفظ القرآن قبل وفاة أبيه، وقد بلغ في الحفظ عند وفاته إلى  وقد أنشأ السيوطي
سورة التحريم، وقد واصل الحفظ بعد وفاته فأتم القرآن الكريم ولم يبلغ الثامنة من 

 (3)عمره.

                              
 .336المرجع السابق: /   (1)

 .1/336السابق:   (2)

 .1/336السابق:   (3)
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 دراسته:

بعد القرآن عمدَة  قوية فحفظلقد منح هللا اإلمام السيوطي ذكاء وقادًا وذاكرة  
ااحكام، والمنهاج الفرعي في الفقه للنووي، والمنهاج في ااصول له أيضًا على 

وألفية  بعضه،ما ذكر، وإن كان السخاوي ينص على أنه لم يحفظه كله وإنما حفظ 
وقد أتم حفظ هذه الكتب وعرضها على  البيضاوي،، ومنهاج (1)ابن مالك في النحو

د أصبح أهل ان يطلب العلم على أيدي علماء العصر شيوخ عصره، ومن ثم فق
 في مختلف مناحي العلم.

هـ وحين كان السيوطي لم يتم الخامسة عشرة من عمره  846ومنذ مستهل عام 
أنشأ يطلب العلم، فأخذ الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ منهم الشمس محمد 

عثمان المقسي والشموس  بن موسى الحنفي إمام الشيخونية في النحو، وعن الفخر
البامي وابن الفاالتي وابن يوسف أحد فضلء الشيخونية، والبرهانين العجلوني 

، وأخذ الفرائض عن العلمة (2)والنعماني بعضهم في الفقه وبعضهم في النحو 
 .(3)فرض زمانه شهاب الدين الشارمساحي الذي كان قد بلغ المائة من العمر 

هـ أي حين كان في السابعة  866في مستهل عام  وقد أجيز بتدريس العربية
عشرة من عمره ، وقد ابتدأ التأليف في هذه السنة فكتب شرحًا للستعاذة والبسملة 

، وقد لزم (4)وأطلع عليه شيخه علم الدين البلقيني شيخ االسلم فكتب عليه تقريظًا 

                              
 .336 ص 1حسن المحاضرة ج    (1)

 .65ص  4الضوء اللمع ج    (2)

 .337-336ص 1حسن المحاضرة ج    (3)

 337ص  1السابق:ج   (4)
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السيوطي في  حين كان لفقه وأجازه بالتدريس واالفتاءعليه كثيرًا من أبواب ا
 هـ. 878السابعة والعشرين من عمره، وحضر تصديره، وقد توفي البلقيني عام 

كما لزم السيوطي شيخ االسلم شرف الدين المناوي فقرأ عليه بعض كتبه في 
الفقه والتفسير. ولزم في الحديث والعربية العلمة تقي الدين الشمني  أربع سنين 

ن مالك وعلى جمع الجوامع في العربية، وكان وكتب له تقريظا على شرح ألفية اب
 .(1)شيخه يشهد له بالتقدم ويثق في علمه وسعة اطلعه 

وقد أخذ جملة من العلوم منها التفسير وااصول والعربية والمعاني عن 
الذي الزمه السيوطي أربع عشرة سنة، وكتب له (2)العلمة محيي الدين الكافيجي

كما حضر دروسًا عديدة عند الشيخ سيف الدين الكافيجي إجازة عظيمة بذلك، 
 .(3)الحنفي 

أغفل السيوطي حين ترجم لنفسه كثيرا من الشيوخ الذين درس على  وقد»
أيديهم، ويبدو أنه قد اكتفى في ذلك بالمعجم الذي وضعه لهم في حين ذكر 

 المترجمون له من

ة ترجمته خصومه وأنصاره أسماء بعض الذين أغفل ذكرهم، ويمكننا من دراس
الذاتية ومقارنتها بما كتبه عنه معاصره وخصمه السخاوي وبما كتبه المحايدون 
من المترجمين وبما كتبه أنصاره من معاصريه أو الحقيه أن نخلص إلى استجلء 
المعالم الرئيسية في حياة السيوطي في وضوح نطمئن إليه، وأن نقف على 

                              
 .337ص  1حسن المحاضرة ج    (1)

 .338ص 1السابق: ج    (2)

وء اللمع ج    (3)  .66 - 65ص  4الض 
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وجيه حياته، وتكوين عقليته وكل أولئك ااصول والبواعث التي كان لها أثرها في ت
 نسترفده عند حديثنا عن منهجه في التفكير وأصول هذا المنهج.

خاض السيوطي كما رأينا حياة دراسية شاقة بالقاهرة درس فيها على كثير من 
النابهين من علماء عصره، ويلحظ أن الشيوخ الذين لزمهم مدة طويلة كانوا من 

الشيخونية، حيث كان ابيه من قبل صلة بها وحيث عمل هو  (1)شيوخ الخانقاه
بعد ذلك بها، ولم يكتف بذلك بل رحل طلبا للعلم إلى بعض البلد فسافر إلى 

هـ وجاور بها سنة  869دمياط واالسكندرية والفيوم والمحلة ثم حج إلى مكة عام 
وقد حصل  (2)ركاملة كما انتقل إلى بلد الشام واليمن والهند والمغرب والتكرو 

 (3).«على إجازات كثيرة من الشيوخ الذين درس عليهم ورحل إليهم

 :(4)شيوخه

إن منهج السيوطي في الجلوس إلى المشايخ هو أنه يختار شيًخا واحًدا يجلس 
إليه، فإذا ما توف  ي انتقل إلى غيره، وكان عمدة شيوخه )محيي الدين الكافيجي( 

اًما كاملة، وأخذ منه أغلب علمه في التفسير الذي الزمه السيوطي أربعة عشر ع
وااصول والعربية والمعاني، وأطلق عليه لقب )أستاذ الوجود(. ومن شيوخه 
( وأخذ عنه القرآن والفقه، و)تقي الدين الشبلي( وأخذ عنه  )شرف الدين الُمَناوي 

                              
، باب الخاء، خنق، المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 260الخانقاه: رباط الصوفية ص    (1)

 .1)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(.الناشر: دار الدعوة، عدد ااجزاء:

سطور من المنظور والمـأثور عـن بـلد التكـرور  . والتكرور: مالي حاليًا انظر:338ص 1حسن المحاضرة ج   (2)
 لمحمد بن ناصر العبودي.

-96ص  1جلل الدين السيوطي عصره وحياته وآثـاره وجهـوده فـي الـدرس اللغـوي، لطـاهر سـليمان حمـودةج   (3)
97. 

 .338-1/336حسن المحاضرة:   (4)
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الحديث أربع سنين، وأخذ العلم أيًضا عن شيخ الحنفية )ااقصرائي( و)العز 
لحنبلي(، و)المرزباني( و)جلل الدين المحلي( و)تقي الدين الشمني( و)علم ا

 (1).الدين البلقيني(، وغيره

ولم يقتصر تلقي السيوطي على الشيوخ من العلماء الرجال، بل كان له شيوخ 
من النساء اللتي بلغن الغاية في العلم، منهن )آسية بنت جار هللا بن صالح 

عبد هللا بن محمد ااصفهاني(، و)أم هانئ بنت الحافظ  الطبري(، و)كمالية بنت
تقي الدين محمد بن محمد بن فهد المكي(، و)خديجة بنت فرج الزيلعي(، وغيرهن 

 (2)كثير.

مشايخي في الرواية سماًعا وإجازة فكثير؛  وأما» وعدد شيوخه فقد قال:
لم أكثر من أوردتهم في المعجم الذي جمعتهم فيه، وعدتهم نحو مائة وخمسين؛ و 

 (3)«.سماع الرواية الشتغالي بما هو أهم وهو قراءة الدراية

 :تالمذة اإلمام السيوطي

وتلميذ السيوطي من الكثرة والنجابة بمكان، وأبرزهم )شمس الدين الداودي( 
صاحب كتاب )طبقات المفسرين( الذي كتبه بمساعدة أستاذه السيوطي، و)شمس 
الدين بن طولون( صاحب كتاب )مفاكهة الخلن(، و)شمس الدين الشامي( 

                              
 .102-97ص  1ل الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره، لطاهر سليمان حمودةججل   (1)

 .68 -65اإلمام الحافظ جلل الدين السيوطي إلياد خالد الطباع ص   (2)

 .1/339حسن المحاضرة:   (3)
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حب كتاب )بدائع صاحب كتاب )السيرة الشامية(، والمؤرخ الكبير )ابن إياس( صا
 (1)(.الزهور

 مؤلفاته:

عادة كلم ونكتفي هنا بإ (2)اإلمام السيوطي إلى ستمائة مؤلف وصلت مؤلفات 
 في حسن المحاضرة:السيوطي نفسه حيث قال 

 وهذه أسماء مصنفاتي لتستفاد:»

 :فن التفسير وتعلقاته والقراءات

اإلتقان في علوم القرآن، الدر المنثور في التفسير المأثور. ترجمان القرآن في 
التفسير. المسند، أسرار التنزيل يسمى قطف اازهار في كشف ااسرار، لباب 
النقول في أسباب النزول، مفحمات ااقران في مبهمات القرآن، المهذب فيما وقع 

التنزيل، تكملة تفسير الشيخ جلل في القرآن من المعرب، اإلكليل في استنباط 
الدين المحلي، التحبير في علوم التفسير، حاشية على تفسير البيضاوي، تناسق 
الدرر في تناسب السور، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، مجمع 
البحرين ومطلع البدرين ي التفسير، مفاتيح الغيب في التفسير، اازهار الفائحة 

، شرح االستعاذة والبسملة، الكلم على أول الفتح، وهو تصدير ألقيته على الفاتحة
لما باشرت التدريس بجامع شيخون بحضرة شيخنا البلقيني، شرح الشاطبية، االفية 
في القراءات العشر، خمائل الزهر في فضائل السور، فتح الجليل للعبد الذليل في 

يَن آَمُنوا{ اآلية، وعدتها اانواع البديعية المستخرجة من قوله تعالى: } َّللا ُ َول يُّ ال ذ 

                              
 .424 -410إياد خالد الطباع: اإلمام الحافظ جلل الدين السيوطي ص   (1)

 .413 -381ص  -سابق الذكر-ذكرها جميعًا طاهر سليمان حمودة في كتابه جلل الدين السيوطي    (2)
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مائة وعشرون نوًعا، القول الفصيح في تعيين الذبيح، اليد البسطى في الصلة 
 الوسطى، معترك ااقران في مشترك القرآن.

 فن الحديث وتعلقاته:

كشف المغطى في شرح الموطا، إسعاف المبطا برجال الموطا، التوشيح  
يح، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، مرقاة الصعود إلى على الجامع الصح

سنن أبي داود، شرح ابن ماجه، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، شرح ألفية 
العراقي، االفية وتسمى نظم الدرر في علم ااثر وشرحها يسمى قطر الدرر، 

كشف  التهذيب في الزوائد على التقريب، عين اإلصابة في معرفة الصحابة،
التلبيس عن قلب أهل التدليس، توضيح المدرك في تصحيح المستدرك، الآللي 
المصنوعة في ااحاديث الموضوعة، النكت البديعات على الموضعات، الذيل 
على القول المسدد، القول الحسن في الذب عن السنن، لب اللباب في تحرير 

ؤتسي بمن حدث ونسي، اانساب، تقريب العزيب، المدرج إلى المدرج، تذكرة الم
تحفة النابه بتلخيص المتشابه، الروض المكلل والورد المعلل في المصطلح، 
منتهى اآلمال في شرح حديث إنما ااعمال، المعجزات والخصائص النبوية، شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور، والبدور السافرة عن أمور اآلخرة، ما وراء 

ضل موت ااوالد، خصائص يوم الجمعة، منهاج الواعون في أخبار الطاعون، ف
السنة، ومفتاح الجنة، تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، بزوغ 

بالسنة، مطلع  الهلل في الخصال الموجبة للظلل، مفتاح الجنة في االعتصام
البدرين فيمن يؤتى أجرين، سهام اإلصابة في الدعوات المجابة، الكلم الطيب، 

مختار في المأثور من الدعوات وااذكار، أذكار ااذكار، الطب النبوي، القول ال
كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة، الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة، ويسمى 
أيًضا التعظيم والمنة في أن أبوي النبي َصل ى َّللا ُ َعَلْيه  َوَسل َم في الجنة، 

واب السعادة في أسباب الشهادة، أخبار المسلسلت الكبرى، جياد المسلسلت، أب
الملئكة، الثغور الباسمة في مناقب السيدة آمنة، مناهج الصفا في تخريج أحاديث 
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الشفا، ااساس في مناقب بني العباس، در السحابة فيمن دخل مصر من 
الصحابة، زوائد شعب اإليمان للبيهقي، لم ااطراف وضم ااتراف، أطراف 

على ااطراف، جامع المسانيد، الفوائد المتكاثرة في ااخبار ااشراف باإلشراف 
المتواترة، اازهار المتناثرة في ااخبار المتواترة، تخريج أحاديث الدرة الفاخرة، 
تخريج أحاديث الكفاية يسمى تجربة العناية، الحصر واإلشاعة اشراط الساعة، 

على تهذيب الكمال، الدر  الدرر المتنثرة في ااحاديث المشتهرة، زوائد الرجال
المنظم في االسم المعظم، جزء في الصلة على النبي َصل ى َّللا ُ َعَلْيه  َوَسل َم، من 
عاش من الصحابة مائة وعشرين، جزء في أسماء المدلسين، اللمع في أسماء من 
وضع، ااربعون المتباينة، درر البحار في ااحاديث القصار، الرياضة اانيقة في 

ح أسماء خير الخليقة، المرقاة العلية في شرح ااسماء النبوية، اآلية الكبرى في شر 
شرح قصة اإلسرا، أربعون حديًثا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فهرست 
المرويات، بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد، أزهار اآلكام في أخبار 

تخريج أحاديث شرح العقائد، فضل الجلد،  ااحكام، الهبة السنية في الهيئة السنية،
الكلم على حديث ابن عباس: "احفظ هللا يحفظك"، هو تصدير ألقيته لما وليت 
درس الحديث بالشيخونية، أربعون حديًثا في فضل الجهاد، أربعون حديًثا في رفع 
اليدين في الدعاء، التعريف بآداب التأليف، العشاريات، القول ااشبه في حديث: 

من عرف نفسه فقد عرف ربه"، كشف النقاب عن االقاب، نشر العبير في "
من وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة، ذم زيارة  ،الكبيرتخريج أحاديث الشرح 

اامراء، زوائد نوادر ااصول للحكيم الترمذي، تخريج أحاديث الصحاح يسمى فلق 
 الصباح، ذم المكس، آداب الملوك.

 ه:فن الفقه وتعلقات

اازهار الغضة في حواشي الروضة، الحواشي الصغرى، مختصر الروضة  
يسمى القنية، مختصر التنبيه، يسمى الوافي، شرح التنبيه، ااشباه والنظائر، 
اللوامع والبوارق في الجوامع والفوارق، نظم الروضة يسمى الخلصة، شرحه 
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على القطعة يسمى رفع الخصاصة، الورقات المقدمة، شرح الروض، حاشية 
لإلسنوي، العذب السلسل في تصحيح الخلف المرسل، جمع الجوامع، الينبوع فيما 
زاد على الروضة من الفروع، مختصر الخادم؛ يسمى تصحين الخادم، تشنيف 
ااسماع بمسائل اإلجماع، شرح التدريب، الكافي، زوائد المهذب على الوافي، 

ائض، مختصر ااحكام السلطانية الجامع في الفرائض، شرح الرحيبة في الفر 
 للماوردي.

 األجزاء المفردة في مسائل مخصوصة على ترتيب األبواب:

الظفر بقلم الظفر، االقتناص في مسألة التماص، المستطرفة في أحكام دخول 
الحشفة، السللة في تحقيق المقر واالستحالة، الروض ااريض في طهر 

جواب الحزم عن حديث التكبير جزم، المحيض، بذل العسجد لسؤال المسجد، ال
القذاذة في تحقيق محل االستعاذة، ميزان المعدلة في شأن البسملة، جزء في صلة 
الضحى، المصابيح في صلة التراويح، بسط الكف في إتمام الصف، اللمعة في 
تحقيق الركعة إلدراك الجمعة، وصول ااماني بأصول التهاني، بلغة المحتاج في 

ج، السلف في التفصيل بين الصلة والطواف، شد ااثواب في سد مناسك الحا
اابواب في المسجد النبوي، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، إزالة الوهن عن 
مسألة الرهن، بذل الهمة في طلب براءة الذمة، اإلنصاف في تمييز ااوقاف، 

يه الحاكم، القول أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب، الزهر الباسم فيما يزوج ف
المضي في الحنث في المضي، القول المشرق في تحريم االشتغال بالمنطق، 

ي اختلف المذاهب، تقرير اإلسناد ففصل الكلم في ذم الكلم، جزيل المواهب 
في تيسير االجتهاد، رفع منار الدين وهدم بناء المفسدين، تنزيه اانبياء عن تسفيه 

الكلم في حكم السلم، نتيجة الفكر في الجهر ااغبياء، ذم القضاء، فضل 
بالذكر، طي اللسان عن ذم الطيلسان، تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك، 
أدب الفتيا، إلقام الحجر لمن زكى سباب أبي بكر وعمر، الجواب الحاتم عن 

ن مكة والمدينة، فتح المغالق م السؤال الخاتم، الحجج المبينة في التفضيل بين
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أنت طالق، فصل الخطاب في قتل الكلب، سيف النظار في الفرق بين الثبوت 
 والتكرار.

 فن العربية وتعلقاته:

شرح ألفية ابن مالك، يسمى البهجة المضية في شرح االفية، الفريدة في  
النحو والتصريف والخط، النكت على االفية والكافية والشافعية والشذور والنزهة، 
الفتح القريب على مغني اللبيب، شرح شواهد المغني، جمع الجوامع، شرحه يسمى 

صر االفية ودقائقها، ااخبار همع الهوامع، شرح الملحة، مختصر الملحة، مخت
المروية في سبب وضع العربية، المصاعد العلية في القواعد النحوية، االقتراح في 
أصول النحو وجدله، رفع السنة في نصب الزنة، الشمعة المضيئة، شرح كافية ابن 
مالك، در التاج في إعراب مشكل المنهاج، مسألة ضربي زيًدا قائًما، السلسلة 

الشهد، شذا العرف في إثبات المعنة للحرف، التوشيح على التوضيح، الموشحة، 
السيف الصقيل في حواشي ابن عقيل، حاشية على شرح الشذور، شرح القصيدة 
الكافية في التصريف، قطر الندا في ورود الهمزة للندا، شرح تصريف العزي، شرح 

على شرح ضروري التصريف البن مالك، تعريف ااعجم بحروف المعجم، نكت 
الشواهد للعيني، فجر الثمد في إعراب أكمل الحمد، الزند الوري في الجواب عن 

 السؤال الكندري.

 فن األصول والبيان والتصوف:

شرح لمعة اإلشراق في االشتقاق، الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع،  
شرحه، شرح الكوكب الوقاد في االعتقاد، نكت على لتلخيص يسمى اإلفصاح، 

ود الجمان في المعاني والبيان، شرحه، شرح أبيات تلخيص المفتاح، مختصره، عق
نكت على حاشية المطول البن الفنري رحمه هللا تعالى، حاشية على المختصر، 
البديعية، شرحها، تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية، تشييد ااركان في 

لي في نصرة الغزالي على المنكر ليس في اإلمكان أبدع مما كان، درج المعا
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المتغالي، الخبر الدال على وجود القطب وااوتاد والنجباء واابدال، مختصر 
اإلحياء، المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة، النقاية في أربعة عشر علًما، شرحها، 

ق شوارد الفوائد، قلئد الفرائد، نظم التذكرة، ويسمى الفلك المشحون، الجمع والتفري
 في اانواع البديعية.

 :فن التاريخ واألدب

تاريخ الصحابة وقد مر ذكره، طبقات الحفاظ، طبقات النحاة: الكبرى  
والوسطى والصغرى، طبقات شعراء العرب، تاريخ الخلفاء، تاريخ مصر هذا، 
تاريخ سيوط معجم شيوخي الكبير يسمى حاطب ليل وجارف سيل، المعجم 

مة النووي، ترجمة البلقيني، الملتقط من الدرر الصغير يسمى المنتقى؛ ترج
الكامنة، تاريخ العمر؛ وهو ذيل على إنباء الغمر، رفع الباس عن بني العباس، 
النفحة المسكية والتحفة المكية، على نمط عنوان الشرف، درر الكلم وغرر الحكم، 

رحلة ديوان خطب، ديوان شعر، المقامات، الرحلة الفيومية، الرحلة المكية، ال
الدمياطية، الرسائل إلى معرفة ااوائل، مختصر معجم البلدان، ياقوت الشماريخ 
في علم التاريخ، الجمانة، رسالة في تفسير ألفاظ متداولة، مقاطع الحجاز، نور 
الحديقة من نظم القول، المجمل في الرد على المهمل، المنى في الكنى، فضل 

ااجوبة الزكية عن االغاز السبكية، رفع الشتاء، مختصر تهذيب ااسماء للنووي، 
شأن الحبشان، أحاسن ااقباس في محاسن االقتباس، تحفة المذاكرة في المنتقى 

شرح بانت سعاد، تحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء، قصيدة  من تاريخ ابن عساكر،
 (1).« رائية، مختصر شفاء الغليل في ذم الصاحب والخليل

 :لسيوطيآراء العلماء في اإلمام ا

                              
 .344-339 /1حسن المحاضرة:   (1)
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قال عنه تلميذه الداودي: "وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجااًل 
وغريًبا، ومتًنا وسنًدا، واستنباًطا لألحكام منه، وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي 
ألف حديث؛ قال: ولو وجدت أكثر لحفظته. قال: ولعله ال يوجد على وجه اارض 

 .(1)اآلن أكثر من ذلك

تلميذه عبد القادر بن محمد الشاذلي: "ااستاذ الجليل الكبير، الذي وقال عنه 
ال تكاد ااعصار تسمح له بنظير... شيخ اإلسلم، وارث علوم اانبياء عليهم 
السلم، فريد دهره، ووحيد عصره، مميت البدعة، ومحيي السنة... العل مة البحر 

 ،...والفنون امع أشتات الفضائل الفهامة، مفتي اانام، وحسنة الليالي واايام، ج
وأوحد علماء الدين، إمام المرشدين، وقامع المبتدعة والملحدين، سلطان العلماء، 

ثين في وقته وزمانه ،...المتكلمينولسان   (2).إمام المحد  

 وفاته:

السيوطي رحمه هللا بورم شديد في ذراعه اليسرى، فمكث سبعة أيام،  أصيب
 17هـ/ 911من جمادى ااولى عام  19وُتُوف  ي رحمه هللا في سحر ليلة الجمعة )

م( في منزله بروضة المقياس، وقد استكمل من العمر 1505من أكتوبر عام 
نه قرأ عند إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوًما. وُنقل عنه أ

احتضاره سورة )يس(، وصلى عليه خلئق بجامع ااباريقي بالروضة عقب صلة 
الجمعة، وصلى عليه مرة ثانية خلئق ال يحصون، وكان له مشهد عظيم، وكما 
ْل أحٌد إلى تابوته من كثرة ازدحام الناس". وُدف ن  يقول تلميذه الشاذلي: "لم َيص 

                              
 .76/ 10ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب    (1)

 .5إياد خالد الطباع: اإلمام الحافظ جلل الدين السيوطي ص   (2)
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ا ُصل  ي عليه غائبًة بدمشق في الجامع بحوش قوصون خارج باب القرافة، كم
 (1).ااموي، يوم الجمعة ثامن رجب من السنة المذكورة

  

                              
 .231/ 1سائرة بأعيان المائة العاشرة نجم الدين الغزي: الكواكب ال   (1)

http://islamstory.com/ar/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A#_ftn23
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 الاايي الفصل

 الزيادات يف مقدمات النحو
 األول: الكالم وما يتألف منه  المبحث

 
ُ  ْ دددددددددددددَ  ُ  ٌَِمددددددددددددد  ُ َددددددددددددددْ    َْ  َوِعْندددددددددددددَةَ َُو
 

(َكال  نَددددددددددددَُِوْ دددددددددددد  ُ  ِ ْ ددددددددددددة ُ  د ْ َ ددددددددددددةُ    
دََحددددددددددددددددددددددِةَُْ َْ ِ نَدددددددددددددددددددددد َُِوَْ ََتَنَددددددددددددددددددددددْ ُ َُِ   

 
ِ َددددددددُِ  ْ َُعٌَدددددددد َُ ْ دددددددد ُ    ُِ َددددددددْةَُ و ددددددددفَددددددددَِ

َُوِ دددددددددددْ ُِ ْوَ ْ ددددددددددد  ٌَِ (ِبَغْْيَِهدددددددددددُِدََحدددددددددددْ     
 

ددددددددددددددَ ُِإْ ددددددددددددد  َُوَو ددددددددددددددِ ُْ  َْ ُفَد  ِفْ ددددددددددددده َُوِإس 
ُوَ ْ ُند نَدددددددددددددددددددددِِ  ُْ  ْ َُونَدْ  ِ ْددددددددددددددددددددد    وَددددددددددددددددددددد

 
ْ ددددددددددددنَُ  َُوَْ ِ ِ ُِفَِِسْ ددددددددددددَ ُِ ددددددددددددْ ُِ ْ َدددددددددددد ِ   

َُكَ ددددددددددد  َنْ َُ دددددددددددِ   َْ   َُْوََتِءُ  نْدثَددددددددددد َُ ددددددددددد
 

ددددددددددددْ ُِ  َولََُُْوَْوِ ْ ددددددددددده َُ ددددددددددددَُِ ددددددددددددِ ََ َُ و ِ   
َِِ دددددددددددددد ُ    َ ددددددددددددددَ ُ َ دددددددددددددد ِ َُ ِءَُ ددددددددددددددْ ُ  

 
َدددددددددد  ْ َُو ٌ  دددددددددد  ُِ ْندددددددددد ََ َُ ددددددددددُِ د ْ    ُ َوَْ َْ دددددددددد  

ُ َوَ ددددددددددد  َِ َُووَُ  َدددددددددددُِِفْ ددددددددددده    ُْْ َ(َكَ ددددددددددد  
 

ْ َُوددددددددث الِوَُ ددددددددَُِهددددددددِ ْ ُدََحدددددددد َُ  ىَو  ْشددددددددِ   
َُو َدْ دددددددددة ُ  دددددددددَُُِ َوَْ  ْمٌَددددددددد ُ   و  دددددددددِ  َُْثْدنَدددددددددْ ِ  

 
ددددددددددَ ُ  َْ ٌِددددددددددَوَ ددددددددددُِدََحددددددددددَ ىَُثاَلثَدددددددددد  ُفَد َْ   َُْْو

َُ َددددددددددددددددددددددَُِ  ِ  دددددددددددددددددددددد ُْ  ددددددددددددددددددددددْ ِ ََ َُوْج  َوَذَت 
 

ٌِ  ددددددددددددددددددددددددددد  َُ ْ ِف  ددددددددددددددددددددددددددد ُْ   َِ ِْ  ددددددددددددددددددددددددددد  ُِفْ 
دددددددددددددددددددددْ َى(   ْ  َ ْوُُج ٌَْددددددددددددددددددددد  َُ َ  َهدددددددددددددددددددددَُِف

 
َف  دددددددددددددددْغَ ى  دددددددددددددددْ   َُ دددددددددددددددَ َُ   ْ  َوَ دددددددددددددددَُِ 

 المسألة األولى: القصد في الكالم 
ُ  ْ دددددددددددددددَ  ُ  ٌَِمددددددددددددددد  ُ َددددددددددددددددْ    َْ  َوِعْندددددددددددددددَةَ َُو
 

   ِ ْ ددددددددددددددة ُ  د ْ َ ددددددددددددددة (َكال  نَددددددددددددددَُِوْ دددددددددددددد  ُ 
الزيادة )ُيْقصُد( حيث زاد القصد على ابـن مالـك فكـلم النـائم والسـاهي ال يسـمى كلمـًا  

فأحسن حـدوده وأخصـرها أنـه قـول وأما في االصطلح »في االصطلح قال السيوطي: 
ممـا يطلـق عليـه ، (1) مفيد مقصـود، فخـرج بـالقول اللفـظ الـدال علـى معنـى الخمسـة ااول

                              
أشـــار بـــه إلـــى أقســـام الكـــلم مـــن حيـــث اللغـــة فهـــي ســـتة أقســـام ذكرهـــا قبـــل هـــذا الكـــلم وهـــي: الخـــط، واإلشـــارة  (1) 

المفهمة، وما يفهم من حال الشيء، والتكليم الذي هو المصدر، والسادس: اللفـظ. انظـر: المطـالع السـعيدة فـي 
= 
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لغـــــة والتعبيـــــر بـــــه أحســـــن مـــــن تعبيـــــر االفيـــــة بـــــاللفظ ان اللفـــــظ يطلـــــق علـــــى المهمـــــل 
 .(1) «والمستعمل

ن الَكل ـــم والكـــلُم مـــا َتَضـــمن مـــ» وقــد شـــرط ابـــن مالـــك القصـــد فـــي التســـهيل حيـــث قـــال:
 (2).«ا ُمفيًدا َمْقُصوًدا لذاتهإسنادً 

يـذكر التركيـب  ولـم»: ولعله لم يذكر القصد الندراجه تحت اإلفادة ولهذا قال ااشموني
 (3).«إلى أن اإلفادة تستلزمهما والقصد نظراً 

 ملحظة: قوله: )كلمنا لفظ مفيد( عبارة ابن مالك.
 المسألة الثانية: تعريف أقسام الكالم

دََحددددددددددددددددددددددِةَُْ َْ ِ نَدددددددددددددددددددددد َُِوَْ ََتَنَددددددددددددددددددددددْ ُ َُِ  
 

ِ َددددددددُِ َددددددددْةَُ و دددددددد  ْ َُعٌَدددددددد َُ ْ دددددددد ُ    ُِفَددددددددَِ
َُوِ دددددددددددْ ُِ ْوَ ْ ددددددددددد  ٌَِ (ِبَغْْيَِهدددددددددددُِدََحدددددددددددْ     

 
دددددددددددددد َُ  َْ ُفَد ِإْ ددددددددددددد  َُوَو ددددددددددددددِ ُُِْفْ ددددددددددددده َُوِإس   

 (4)الزيادة هنا هي التعريف لألقسام الثلثة للكلمة وأما التقسيم نفسه فقد ذكره ابن مالـك 
ـــى معنـــى فـــي نفســـها واقترنـــت بحـــدث فهـــي فعـــل احـــد  ومفادهـــا أن الكلمـــة إذا دلـــت عل
اازمنــة الثلثــة الماضــي، والحــال، واالســتقبال. وإن دلــت ولــم تقتــرن بــزمن فاســم، وإن لــم 

=                              
تور: نبهـــان ياســـين حســـين الطبعـــة دار الرســـالة للطباعـــة، بغـــداد، تحقيـــق الـــدك 1/88شـــرح الفريـــدة، للســـيوطي 

 م. 1977ااولى 

 . 1/88المطالع  (1)

( المؤلف: محمد بن عبد هللا، ابن مالـك الطـائي الجيـاني، أبـو عبـد هللا، 5، ص1جـ انظر: )شرح تسهيل الفوائد. (2)
ر هــــ( المحقـــق: د. عبـــد الـــرحمن الســـيد، د. محمـــد بـــدوي المختـــون. الناشـــر: هجـــ672جمـــال الـــدين )المتـــوفى: 

 . 4م( عدد ااجزاء: 1990 -هـ 1410للطباعة والنشر والتوزيع واإلعلن. الطبعة: ااولى )

( المؤلــف: علــي بــن محمــد بــن عيســى، أبــو الحســن، نــور 23/ 1انظــر: )شــرح ااشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك (3)
بنــان. الطبعــة: ااولــى ل -هـــ(. الناشــر: دار الكتــب العلميــة بيــروت900الــدين اُاْشــُموني الشــافعي )المتــوفى: 

 . 4مـ. عدد ااجزاء: 1998 -هـ1419

 ذكره باب الكلم وما يتألف منه حيث قال : كلمنا لفظ مفيد كاستقم ***واسم وفعل ثم حرف الكلم (4)
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تــدل علــى معنــًى فهــي حــرف، ولمــا كــان ال مــدخل لــه فــي اإلســناد ســمي فضــلة بخــلف 
 .(1) االسم والفعل

وكأن ابن مالك اكتفى بالعلمـات عـن ذكـر الحـد انهـا تـؤدي إلـى الغـرض الـذي يؤديـه 
التعريـف، وزيـادة التعـاريف لألقســام الثلثـة مهـم؛ ان الكـلم يتكــون مـن هـذه الثلثـة فــل 

 ودها بدقة حتى تبنى عليها القواعد النحوية.بد أن تعرف حد
  

                              
 . 1/91المطالع:  (1)
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 :(1) المسألة الثالثة: الجملة وأقسامها
َُو َدْ دددددددددة ُ  دددددددددَُُِ َوَْ  ْمٌَددددددددد ُ  و  دددددددددِ  َُْثْدنَدددددددددْ ِ  

 
 …………………………………… 

َُ َددددددددددددددددددددددَُِ  ِ  دددددددددددددددددددددد ُْ  ددددددددددددددددددددددْ ِ ََ َُوْج  َوَذَت 
 

ٌِ  ددددددددددددددددددددددددددد  َُ ْ ِف  ددددددددددددددددددددددددددد ُْ   َِ ِْ  ددددددددددددددددددددددددددد  ُِفْ 
دددددددددددددددددددددْ َى(َ ْوُُج ٌَْددددددددددددددددددددد  َُ َ  َهدددددددددددددددددددددُِ   ْ َف  

 
َف  دددددددددددددددْغَ ى  دددددددددددددددْ   َُ دددددددددددددددَ َُ   ْ  َوَ دددددددددددددددَُِ 

هذه الزيادة خاصة بالجملة وأقسامها، وقد أشار ابن مالك إلـى الجملـة فـي ألفيتـه مجـرد  
ـــم يفـــرد لهـــا مـــا يتعلـــق بتعريفهـــا وأقســـامها كمـــا فعـــل -علـــى ســـبيل التخصـــيص-إشـــارة ول

فـي بـاب االبتـداء وإن  السيوطي هنا، وقد ورد لفظ الجملة في ألفية ابن مالك سـت مـرات 
 والحال والنسب والمواضع مرتبة كاآلتي: المفعول المطلقو  وأخوات ها

ة  ومفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر         و     ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
 

ررررررررررر  يقت  ررررررررررر حاويرررررررررررة   م ررررررررررر    ررررررررررر       
  وإن ختفررررررررررررررررن  ن   ا  ررررررررررررررررا   ررررررررررررررررر    

 
  ن    و خلرررررررررر   م رررررررررر    ررررررررررة   مرررررررررر    رررررررررر  

ة    رررررررررررررررر كرررررررررررررررر     و     رررررررررررررررر ي    رررررررررررررررر      
 

 ة (عضرررررررررررر    ت   )يل   ررررررررررررا     ررررررررررررا   ركرررررررررررر 
 وإن تؤكررررررررررررررررررررررررر    رررررررررررررررررررررررررة     ضررررررررررررررررررررررررر     

 
 عام  ررررررررررررررررررررررررررررررا و ف  ررررررررررررررررررررررررررررررا يرررررررررررررررررررررررررررررررؤ      

ة  وموضرررررررررررررررررر    ررررررررررررررررررا   رررررررررررررررررر     رررررررررررررررررر   
 

ة  وهرررررررررررررررررو  و    ح ررررررررررررررررر    كجرررررررررررررررررا   يررررررررررررررررر   
رررررررررر    رررررررررر     ررررررررررةو   وصرررررررررر   م ررررررررررا  نس   

 
ررررررررررررررررررررر  م مرررررررررررررررررررررا  و  ررررررررررررررررررررران      رررررررررررررررررررررا     ك  

 أو الفائـدة اإلسـناد: أمـرين بـين دائـر االصـطلح في أي تعريفهاوالجملة اثنين( وقوله:) 
ـن النحـاة الحاصلة  الفائـدة علـى اقتصـر مـن ومـنهم، (2) وحـده باإلسـناد حـدها َمـنْ  منـه، فم 

 .(2) معاً  االثنين بين جمع من ومنهم، (1) وحدها
                              

وال بــن مــن أبــرز الدراســات التــي فصــلت الحــديث عــن الجملــة والفــرق بينهــا وبــين الكــلم: دراســة محمــد بــن صــ )1)
عايش، الجملة المستأنفة في القرآن الكـريم، دراسـة نظريـة تطبيقيـة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة أم القـرى، ودراسـة 
الــدكتور عــادل باناعمــة "بنـــاء الجملــة عنــد مصـــطفى صــادق الرافعــي مــن خـــلل كتابــه أوراق الــورد"، وينظـــر: 

محمــد حماســة عبــد اللطيــف فــي بنــاء الجملــة الدراســات القيمــة التــي أفــردت الجملــة بتصــنيف كـــدراسة الــدكتور 
 العربية، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي. 

هم ابن هشام والجرجاني والسـيوطي وشـارح الهـادي عـز الـدين عبـد الوهـاب بـن إبـراهيم الزنجـاني صـاحب كتـاب  (2)
، 2/1139ه، كشـف الظنـون 655ة الهادي في النحو والصرف، ثـم شـرحه ممزوجـًا وسـماه "الكـافي" تـوفي سـن

 . 2/122والبغية 
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 (3)أي أن اإلفادة ليس شرطًا في الجملة بخلف الكلم. وقيٌد ما الُتِزم (ومعنى )
 وللجملة تقسيمات باعتبارات متعددة نذكر منها ما تطرق له الناظم كالتالي:

 أواًل: باعتبار مكوناتها
(4): 

اسم؛ نحو: "عبـد هللا أخـوك" و"هـذا عبـد  (5) فالجملة االسمية: وهي التي صدرها-1
 هللا"

التــــي صــــدرها فعــــل؛ نحــــو: "يــــذهب عبــــد هللا" و"ضــــرب والجملــــة الفعليــــة: وهــــي -2
 اللص"

 وهذا هو مذهب جمهور النحاة.
: وهي الجملة المصد رة بظرف أو جار ومجرور؛ نحو: "أعندك زيـٌد"، (1)الظرفية-3

 .(2) و "في الدار زيٌد"؛ إذا قد رت زيدًا متعلًقا بالجار والمجرور ال باالستقرار المحذوف

=                              
. الــدكتور مهــدي المخزومــي فــي النحــو 276الرضــي االســتراباذي ومــن المحققــين إبــراهيم أنــيس فــي أســرار اللغــة  (1)

 . 148العربي نقد وتوجيه 

، اللبـاب 107المبرد، وظاهر قول أبي علي الفارسي وابن جني والزمخشري. انظر الجمـل فـي النحـو للجرجـاني  (2)
ــة  .1/15، النحــو الــوافي، عبــاس حســن 2/392، ااشــباه والنظــائر 1/41فــي علــل البنــاء واإلعــراب  والجمل

  .38النحوية نشأة وتطورًا وإعرابًا 

( المؤلـف: عبــد هللا بـن يوســف بـن أحمـد بــن عبـد هللا ابــن 490ريـب، ص انظـر: )مغنـي اللبيــب عـن كتــب ااعا (3)
هـ(. المحقق: د. مازن المبارك / محمـد علـي حمـد 761يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى: 

 .1/95والمطالع . 1م. عدد ااجزاء: 1985دمشق، الطبعة: السادسة،  –هللا. الناشر: دار الفكر 

( للمؤلــف: يعــيش بــن علــي بــن يعــيش ابــن أبــي الســرايا محمــد بــن علــي، أبــي 230/ 1المفصــل  ينظــر: )شــرح (4)
هـــ(. قــدم لـــه: 643البقــاء، موفــق الــدين ااســدي الموصـــلي، المعــروف بــابن يعــيش وبــابن الصـــانع )المتــوفى: 

 2001-هــ  1422لبنان. الطبعة: ااولـى،  –الدكتور إميل بديع يعقوب. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 (.48وتسهيل الفوائد )ابن مالك:  6م. عدد ااجزاء: 

ويقصد النحاة من )صدر( هنا في التعريف: المسند والمسند إليه؛ ولهذا ال عبرة بما تقدم من الحروف، فالجملـة  (5)
 .492من نحو "أقائم الزيدان" اسمية، ومن نحو: "أقام زيد" فعلية. مغنى اللبيب: 
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قســيم مــن ابــن هشــام غيــر مطــرد وذلــك أن االســم المرفــوع بعــد والتحقيــق: أن هــذا الت
لدخول النواسـخ عليـه  فاعًل؛الظرف والجار والمجرور مبتدأ مؤخر، وال يستقيم أن يكون 

 والفاعل ال يقبل ذلك؛ فبهذا يسقط هذا القسم.
فــي "المفصــل" قســًما رابعــًا؛ وهــي: الشــرطية؛ نحــو قــولهم: " زيــد إن  ي وزاد الزمخشــر -4

والعلمــاء علــى أن هــذا النــوع . (4) ونســبه ابــن يعــيش إلــى أبــي علــي الفارســي، (3) قــميقــم أ
 (5) جملة فعلية؛ انه في ااصل مرك ب من جملتين فعليتين.

والــــذي أميــــل إليــــه هــــو مــــذهب الجمهــــور أن القســــمة ثنائيــــة للعتبــــارات التــــي ذكرناهــــا 
 واالطراد والشهرة.

 (6): قسمين: كبرى صغرى إلىوعدمه  اثانًيا: باعتبار تركب خبره
الجملــة الكبــرى: هــي الجملــة االســمية التــي خبرهــا جملــٌة؛ نحــو: "زيــٌد قــام أبــوه" وزيــٌد -1

 أبوه قائم" فااولى خبرها جملة فعلية، والثانية خبرها جملة اسمية.
الجملة الصغرى: هي الجملة الفعلية أو االسمية التـي خبرهـا مفـرد؛ نحـو: "قـام زيـد" -2

ــــد قــــائم" ــــة  .و"زي ويفهــــم مــــن تعريــــف هــــذين النــــوعين أن الكبــــرى ال تكــــون إال فــــي الجمل
االســمية، وهــذا مقتضــى كــلم النحــاة، لكــن ابــن هشــام أجــاز أن تقــع فــي الجملــة الفعليــة 

=                              
، ورجحهـا ابــن هشـام انظــر: مغنـي اللبيــب 1/318مـذهب أي علـي الفارســي والزمخشـري. انظــر: شـرح التســهيل  (1)

492. 

، المؤلـــف: عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، جـــلل الـــدين الســـيوطي 1/37همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع:  (2)
 .3مصر، عدد ااجزاء:  –ية هـ(، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: المكتبة التوفيق911)المتوفى: 

 . 1/38، وهمع الهوامع )السيوطي(: 230/ 1انظر: شرح المفصل  (3)

 .231/ 1انظر: شرح المفصل  (4)

 . 1/38، وهمع الهوامع: 492السابق وانظر: مغني اللبيب )ابن هشام(:  (5)

 . 1/39، وهمع الهوامع: 500-497مغني اللبيب )ابن هشام(:  (6)
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ـرتُ »أيضًا؛ فقـال:  بـه الجملـة الكبـرى وهـو مقتضـى كلمهـم، قـد يقـال: كمـا تكـون  مـا فس 
رة بالفعل؛ نحو: "ظننت زيًدا يقوم أبوه رة بالمبتدأ تكون مصد  (1) «.مصد 

 

وهذا التقسيم ال بأس وال يخرجها من القسـمة الثنائيـة، وهنـاك تقاسـيم أخـرى التهمنـا هنـا 
اإلعـراب وهـي  مـن لهـا محـل ال جمـل إلـى كالتقسيم باعتبـار إعرابهـا (2) تنظر في مظانها

اإلعــــراب وهــــي ســــت جمــــل، ومــــن حيــــث التصــــرف  مــــن محــــل   لهــــا ســــبع جمــــل، وجمــــل
 واالستقلل، وتقاسيم أخرى.

وقول الناظم: )وذات وجهين لها مزية(. قصـد بهـا اسـمية الصـدر فعليـة العجـز نحـو: " 
 .(3) زيد قام أبوه "، أما نحو: " زيد أبوه قائم " فذات وجه واحد

  

                              
 . 497مغني اللبيب )ابن هشام(:  (1)

 . 500جمع ذلك ابن هشام في المغني:  (2)

 . 1/96المطالع  (3)
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 املبحث الاايي: املعرب واملبني
 المسألة األولى: وجوه شبه االسم بالحرف:

َُِْ َدددددددددد ُْ ُِِْوشددددددددددْ  سْ ددددددددددَ ُفَِبْنِدددددددددد ِ ُِفَُْو  
 

َُوَِسْ ددددددددِ ْ َمِِ َُوَْوَمْ ددددددددَ ُ  َنِ دددددددد َُُْوْ دددددددد    
ددددددددددددددد  الَوِفَُْْفِ َ دددددددددددددددِِ ُ ُج ٌَْددددددددددددددد  (ُِإْ ُ   ِ   

 
َمددددددددددددددد  َْ َُِْجدددددددددددددددُِ   ُِْوََكْ نِددددددددددددددد ال(َوَوْ ِظددددددددددددددد  

ذكر ابن مالك أربعة وجوه مـن جـوه شـبه االسـم بـالحرف وهـي الشـبه مـن حيـث الوضـع  
البــد نــه أ، وزاد الســيوطي وجهــين وقيــدًا علــى االفتقــاري وهــو (1)والمعنــى والنيابــة واالفتقــار

أن يكــون االفتقــار إلــى جملــة ان االفتقــار إلــى مفــرد لــيس خاصــًا بــالحروف فقــط فهنــاك 
أســماء افتقــرت إلــى مفــرد مثــل )وحــدك، لبيــك، ســبحان هللا( بــل كــل الكلمــات كــذلك تفتقــر 

 إلى أن تضم إلى مفرد آخر. وأما ما زاده من وجوه الشبه فهما:
فإنهــا بنيــت لشــبهها بحاشــا الحرفيــة فــي اللفــظ. . الشــبه اللفظــي: مثــل حاشــا االســمية 1

 وكذلك )عن، وعلى، وقد وكل بمعنى حقًا( االسميُة منها شاَبَهت  الحرفية.
. اإلهمالي: وهو االسم الـذي لـيس بعامـل وال معمـول كـالحروف المهملـة، وذلـك مثـل 2

عاملـة وال  ااسماء قبـل التركيـب وفـواتح السـور فإنهـا مبينـة لشـبهها بـالحروف المهملـة ال
 .(2)معمولة 

 المسألة الثانية: األسماء قبل التركيب:
ك  َددددددددددددِِفْ َمددددددددددددُِ َدْ دددددددددددده َُ ْ ُ د  َُُ َوَْ ددددددددددددََتْتُ ُ  

 
َُِْ ْوُند ْ ددددددددددددددددددددددِ َ (   َوَِ ددددددددددددددددددددددَ   َُسُنَدْ نِدددددددددددددددددددددد

 

                              
 انظر: ألفية ابن مالك باب المعرب والمبني ، حيث قال:  (1)

 واالســــــــــــــم منــــــــــــــه معــــــــــــــرب ومبنــــــــــــــي
 
 

 
 

 لشـــــــــــــبه مـــــــــــــن الحـــــــــــــروف مـــــــــــــدني
ــــا   كالشــــبه الوضــــعي  فــــي اســــمي جئتن

 
 

ــــــــا  ــــــــي هن ــــــــى وف ــــــــي مت  والمعنــــــــوي  ف
  

 . 1/101انظر المطالع  (2)
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اخُتلــف فــي ااســماء قبــل التركيــب علــى ثلثــة مــذاهب: أحــدها: أنهــا مبينــة، وعليــه ابــن 
لشبهها عنده بـالحروف  (2)لجعله عدم التركيب من أسباب البناء، وابن مالك  (1) الحاجب

 المهملة في كونها ال عاملة وال معمولة.
والشـــبه المـــذكور ممنـــوع، والثـــاني: أنهـــا معربـــة بنـــاء علـــى أن عـــدم التركيـــب لـــيس ســـببًا 
 .(3) انها صالحة للعمل لو دخلت عليها العوامل وعليه الزمخشري 

الثالـــث: أنهـــا واســـطة ال مبنيـــة وال معربـــة؛ لعـــدم الموجـــب لكـــل منهمـــا ولســـكون آخرهـــا 
أبــــو  (4)وصــــًل بعــــد ســــاكن نحــــو: )ســــين( ولــــيس فــــي المبنيــــات مــــا يكــــون كــــذلك وعليــــه 

 (1)حيان.

                              
، المؤلــف: ابــن الحاجــب جمــال الــدين بــن عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر 1/32انظــر: الكافيــة فــي علــم النحــو (1)

هـــ( المحقــق: الــدكتور صــالح عبــد العظــيم الشــاعر، الناشــر: مكتبــة  646المصــري اإلســنوي المــالكي )تــوفي: 
. وابـن الحاجـب هـو: عثمـان بـن عمـر بـن أبـي 1جـزاء: م، عـدد اا 2010القاهرة، الطبعة: ااولى،  –اآلداب 

بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المـالكي، فقيـه مـالكي، مـن كبـار العلمـاء بالعربيـة. 
م( ونشـأ فـي القـاهرة، وسـكن دمشـق، 1174 –ه 570كردي ااصـل. ولـد فـي إسـنا )مـن صـعيد مصـر( عـام )

م(. وكــان أبــوه حاجبــًا فعــرف بــه. انظــر ترجمتــه فــي وفيــات ااعيــان 1249-ه646ومــات باإلســكندرية عــام )
ابــي العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن أبــي بكــر ابــن خلكــان  3/248وأنبــاء أبنــاء الزمــان 

بيـروت. وانظـر فـي الطـالع  –هــ( تحقيـق: إحسـان عبـاس الناشـر: دار صـادر 681البرمكي اإلربلي )المتوفى: 
 189: 5وعبــر الــذهبي  323وبغيــة الوعــاة:  182وذيــل الروضــتين:  508: 1وغايــة النهايــة  188الســعيد؛ 

 . 234: 5والشذرات 

 . 1/38انظر: شرح الكافية البن مالك  (2)

. والزمخشري محمود بن عمر بن محمد بـن عمـر الزمخشـري، أبـو القاسـم النحـوي 3/147انظر: شرح المفصل  (3)
من أهل خوارزم، وزمخشر إحدى قراها. كان إماما في النحو واللغة، تشد  إليه الرحال، وله فـي ذلـك مصـنفات. 

. ومعجـــم 4/106لعبـــر . وا8/55. وااعـــلم 260-4/254. وفيـــات ااعيــان 4/118انظــر: شـــذرات الـــذهب 
. والنجــوم 388. وبغيــة الوعــاة ص 6/4. ولســان الميــزان 4/1283. وتــذكرة الحفــاظ 135-19/126اادبــاء 
 . 38-18/37. والمنتظم 5/274الزاهرة 

( المؤلــف: أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن  676/ 2 انظــر : )ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، (4)
هــــ(. تحقيـــق وشـــرح ودراســـة: رجـــب عثمـــان محمـــد.  745اندلســـي )المتـــوفى: يوســـف بـــن حيـــان أثيـــر الـــدين ا

= 



64 

 

عليهــا عمــل  يجحــه النــاظم، وفــي الحقيقــة هــذه الزيــادة ال ينبنــوهــذا ااخيــر هــو الــذي ر 
 وهي أقرب إلى فضول العلم.

 المسألة الثالثة: أقسام المبني:
من اابواب التي فتحها هللا على ابن هشام فتحًا لم يسبق إليـه بـاب البنـاء حيـث جعلهـا 

االفيـة أحسـن وأعلم أني سـلكت فـي هـذه »وقد قال السيوطي:  (2)أكثر من عشرين قسماً 
المسالك وأوردت فيها محاسن كل كتاب، وقد قسم ابن هشـام فـي الشـذور المبنـي تقسـيمًا 

 .(3) «لم يسبق إليه وقد تتبعته في ذلك
وقد ذكر ابن مالـك معظـم هـذه ااقسـام مفرقـًة علـى أبـواب النحـو ونـص علـى حكـم كـل 

ٍة، وفيمـا لـم يـورده باب في موضعه، فزيادة السيوطي كانت فـي الجمـع والترتيـب مـن جهـ
ابن مالك من جهة أخرى، وقد أوصلها إلى أكثر من ثلثـين قسـمًا؛ والسـر فـي ذلـك أنهـا 
من تطوير ابن هشام الذي جاء بعد ابن مالـك، واسـتفاد السـيوطي ممـن سـبقه كمـا ذكـر، 

 وسأورد هنا ما لم يذكره ابن مالك بتاتًا في نظمه وهي كاآلتي:
 

=                              
م. عدد  1998 -هـ  1418مراجعة: رمضان عبد التواب. الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطبعة: ااولى، 

)بترقيم واحد متسلسل(. وأبو حيان هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان، الغرنـاطي  5ااجزاء: 
ــانيااند -هـــ 654حجــة العــرب، وعــالم الــديار المصــرية، ولــد فــي إحــدى جهــات غرناطــة ســنة ) .لســي اْلَجي 

م(، ولــم يقــر لــه القــرار فــي اانــدلس إنمــا عــاش متــنقل حتــى اســتقر فــي القــاهرة حيــث أصــبح مدرســا فــي 1256
الكامنـــة ( والـــدرر 6/145م. انظـــر: شـــذرات الـــذهب )1344-هــــ 745وتـــوفي فيهـــا ســـنة ) .مـــدارس القـــاهرة

 (. 7/152( وااعلم للزركلي )2/556( وفوات الوفيات البن شاكر )5/70)

 . 107-106المطالع السعيدة  (1)  

( المؤلـف: عبـد هللا بـن يوسـف بـن أحمـد بـن 169-1/89 انظـر: )شـرح شـذور الـذهب فـي معرفـة كـلم العـرب، (2)
هـــ(، المحقــق: عبــد الغنــي الــدقر، 761ى: عبــد هللا ابــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الــدين، ابــن هشــام )المتــوف

 . 1سوريا، عدد ااجزاء:  –الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع 

 . 1/107المطالع  (3)  
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 بالسكون من البناء: قالمسألة الرابعة: ما يتعل
ُِْ ِ َُنْ دددد ِْ َُكدددددَْكْ ْ ْ ُ َوَْ َْ دددده ُِفَُْْوَمْ دددد  

 َكَْكْ ْ
ٌْ َدددددددددددددددَ  ُْ  َُو دددددددددددددد  ْعَ ُ   ددددددددددددددَ ُِب  ْمدددددددددددددد    َوه 

ددددددددددددددددددددَ َُ ْوُ  ْ ُِفََُْ ْ دددددددددددددددددددد َُِ ْوُه  َ ئِ َدددددددددددددددددددد  
 

(َْ دَ َُْ  ََُِنْ :َْ ِ ِبَُْ ِ َ َُْ د ِبد ْ َُوَُ   
. مــــا لــــزم البنــــاء علــــى الســــكون وهــــو ثلثــــة أنــــواع ااول: الفعــــل الماضــــي المتصــــل 1 

ـــاث نحـــو:  ـــاني: المضـــارع المتصـــل بنـــون اإلن بضـــمير رفـــع متحـــرك مثـــل: )ُقْمـــُت(. والث
 )ذاكْر كل  يوٍم(.)يرْعَن(. الثالث: اامر صحيح اآلخر: 

. مــا ينــوب عــن الســكون فــي البنــاء وذلــك فــي موضــعين فــي اامــر إحــداهما: حــذف 2
النـون فـي نحـو: )تصــدقا، تصـدقوا، تصـدقي(، الثـاني: حــذف حـرف العلـة نحـو: )اخــَش، 

 (1)ارم، اغُز(. 

 المسألة الخامسة: ما يتعلق بالفتح من البناء:
ددددددددددددد ِ  َُ ُج  ََو  دددددددددددددَ َ ُ َْوَ دددددددددددددْ   ُِ َدددددددددددددِ    
 

ِ َُْوَ ْ َحدددددددددددددَ ُِفََُْنْدددددددددددددِ َُعدددددددددددددَو َددددددددددددد  َةَ(ةِ   
ََوِفُْوَ  ْ دددددددددددددددددددد َن  َُوَو دددددددددددددددددددِ ْ ُبَدددددددددددددددددددةَُ   

 
َُوَ ْ ف دددددددددددددِ(َُعدددددددددددددَةَ َ      َك   دددددددددددددُِ دََحدددددددددددددِس 

دددددددددددددددددد  َ َِوَودددددددددددددددددد  َ   َُْوم  ََ  ُِإْ ُ  ِ دددددددددددددددددد دْ   دْ
 

ِ(ْمٌَددددددددددددددددد  ُ َ ْوُِذْ ُبِن دددددددددددددددددُِنَدْ  ِ ْدَ دددددددددددددددددِ ُ    
ْ ُِوِإْ َُوَ ددددددددددددددددد ُْ   َوَجدددددددددددددددددَِ َُ ْ ُند ْ  ِبَددددددددددددددددد

 
ْعَ َبُ   ُفَددددددددَِ   ُْ ََجددددددددُِ ددددددددْ ُ َدْ ددددددددِهُ  ْ ددددددددَ ب 

ما لزم البناء على الفتح سـبعة أنـواع، ذكـر منهـا ابـن مالـك المضـارع الـذي باشـرته نـون  
، والزمـان المـبهم المضـاف (3)مـن ااعـداد كأحـد عشـر ، وما ركـب تركيـب مـزج(2)التوكيد

 . . . الخ وبقي أربعة زادها السيوطي وهي:(4)لجملة كالحين والوقت

                              
 . 1/108المطالع: (1)

 ذكره في باب المعرب والمبني حيث قال: وأعربوا مضارعا إن عريا***من نون توكيد مباشر.. (2)

 فتح في جزءي سواهما ألفذكره في باب العدد حيث قال : وال (3)

 ذكره باب اإلضافة حيث قال: وابن  أو اعرب ما كإذ قد أجريا ***واختر بنا متلو  فعلٍ  بنيا (4)
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. الماضـــي المجـــرد مثـــل )أطـــاع، تصـــدق(. وأمـــا نحـــو )رمـــى، وعفـــا( فأصـــله )َرمـــَي، 1
رض، َعُفــَو( فلمـــا تحركـــت اليـــاء والـــواو وانفـــتح مـــا قبلهمـــا قلبتـــا ألفـــًا، فســـكون آخرهمـــا عـــا

والفتحة مقدرة علـى االـف؛ ولهـذا إذا قـدر سـكون اآلخـر رجعـت اليـاء والـواو فقيـل رميـت 
 .(1)وعفوت 

. مــا ركــب تركيــب المــزج مــن ااحــوال مثــل: )فــلن جــاري بيــَت بيــَت( أي متلصــَقين 2
 (2) وكذلك )أخول أخول( أي متفرقين.

. مــا ركــب تركيــب المــزج مــن الظــروف، زمانيــة كانــت أو مكانيــة مثــل: )نســمع تــلوة 3
القــرآن صــباَح مســاَء( أصــله كــل صــباح ومســاء فحــذف العــاطف وركــب الظرفــان قصــدًا 
لت  الهمـزُة بـيَن بـيَن( وااصـل بينهـا وبـين حـرف حركتهـا فحـذف  للتخفيف، وكقولهم: )ُسـه  

 .(3)المضاف إليه والعاطف وركب الظرفان 

ــًا أو غيــره )كمثــل، ودون، وبــين( ونحــوهن 4 . المــبهم المضــاف لمبنــي ســواء كــان زمان
والمــبهم مــاال يتضــح معنــاه إال بمــا يضــاف إليــه فــإذا أضــيف إلــى مبنــي جــاز أن يكتســب 

ې ى )من بنائه كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة مـن تعريفهـا، كقولـه تعـالى: 

وهــو و مبتــدأ قــدم خبــره إلبهامــه وإضــافته إلــى مبنــي بنيـت دون علــى الفــتح وهــ (4)(ى ائ 

                              
 109/ 1 مطالعال (1)  

 110-1/109السابق (2)  

 1/110المطالع  (3)

 .11الجن:(4)
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مب ىب  )بـــــالوجهين: (1)بـــــالرفع لكـــــان جـــــائزًا كمـــــا قـــــرئ  اســـــم اإلشـــــارة ولـــــو قـــــرئ 

 .(4)(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )(3)وفي قوله: (2)(يب

 عن الفتحة في البناء: بالمسألة السادسة: ما ينو
ددددددددددددَ َُْ دددددددددددد  َُسُ ْ (َُوه  ددددددددددددَ َُ ْوُ َ ئِ  دددددددددددد  َ ْوُه 
 

َ ْوُنَددددددددددددددداَلَُ ِف َددددددددددددددد  ُ  ُفَددددددددددددددددْ  َُ  ِْ ٌِْددددددددددددددددْن ِو  
. اليــاء وذلــك فــي اســم ال مــع المثنــى مثــل: )ال محبــوَبْين مســتريحان(. وجمــع المــذكر 1 

مـن العقوبـة(. فاليـاء فـي اسـَمي "ال "علمـة للبنـاء علـى السالم مثل: )ال مجرميَن نـاجون 
 الفتح نيابة عن الفتحة.

. الكسرة: وذلـك مـع جمـع اإلنـاث فـي بـاب ال النافيـة للجـنس كـذلك مثـل: )ال كـافرات  2
منعماٌت(. فالكسرة علمة للبناء على الفتح ويجوز في مثل هذا اإلعـراب التنـوين والبنـاء 

 راَت(. بالفتحة )ال كافراٍت، كاف
دددددددددددددد ُِ  ُك   ِ َ(َُوَعْ  دددددددددددددد ُِ  َونَد ِْكْ ددددددددددددددة    ََنَدْ  دددددددددددددد

 
ْ َُعددددددددددددددد  َُوَ فْد  دددددددددددددد َُِْوَون ْ دددددددددددددد   َ ََسُِفْ دددددددددددددد  

اســـــم ال، مثـــــل: )ال منـــــافَق منـــــافَق قوله:)توكيـــــدًا( أي وممـــــا يبنـــــى علـــــى الفـــــتح توكيـــــد  
 مخلصًا( ويجوز فيه النصب والرفع.
  

                              
قرأ:)بيُنُكم( برفع النون: حمزة وشعبة وابن كثير وأبو عمـرو وابـن عـامر مـن السـبعة، ويعقـوب الحضـرمي وخلـف  (1)

العاشــر. وقــرأ:)بيَنكم( بنصــب النــون: نــافع وأبــو جعفــر وحفــص والكســائي.  انظــر: الــوافي فــي شــرح الشــاطبية 
مس الــدين أبــو الخيــر ابــن . المؤلــف: شــ360. وتحبيــر التيســير فــي القــراءات العشــر ص 216للقاضــي ص 

هـ(. المحقـق: د. أحمـد محمـد مفلـح القضـاة. الناشـر: دار 833الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى: 
 .1م.عدد ااجزاء: 2000-هـ 1421ااردن / عمان. الطبعة: ااولى، -الفرقان 

 . 94اانعام: (2)

م، َواْلَبــاُقوَن بنصــبها.انظر: تحبيــر التيســير البــن َقــَرَأ َأُبــو بكــر َوَحْمــَزة َواْلكَســائ ي  َوخلــف: ) (3) مثــل َمــا َأنُكــْم( ب َرْفــع الــل 
 .564الجزري 

 . 23الذاريات: (4)
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 المسألة السابعة: ما يتعلق بالكسر من البناء:
َُِْْومُ ُ َُكِ ددددددددددد دْ َدَ ْ  ُِفْ ْ ددددددددددد   َْ و ْْخ َددددددددددددَ ْ ( َو  

 
َ ْوَُعٌَددددددددددددد ُْ  َُ ْوُفَدَ دددددددددددددِِ َُ ْ ددددددددددددد َُ  ِْ  َوَ ْ ددددددددددددد

 ما كان مختومًا بويه يبنى على الكسر وذكر ابن مالك أنه مبني فقط. 
 المسألة الثامنة: ما يتعلق بالضم من البناء:

دددددددددددددددَ َُ ْوَُ ئِ  دددددددددددددددُِْفُِْذْ َُون ِددددددددددددددد َةََ ْوُه   

 

  ُ  ُِ ٌَمدددددددددددد َ  ددددددددددددَُِع   َ ْوُ  ِ ددددددددددددَةَ(ْ ددددددددددددَ  َُ 
 ُْ ِْ َ ْ َُ دددددددددد  َُو ددددددددددِ ْ ُ َدْ دددددددددده ُب دددددددددد  َو َددددددددددةِ 

 
ددددددددددد  َُِْ دددددددددددم َُِوهِ  ْ دددددددددددِهَُْوَ ْجددددددددددد ِ (َوِفُُْجَِ  

. قوله:)أو قصدا( يتعلق بما لزم البناء على الضم وهي أربعة أنـواع ذكرهـا ابـن مالـك 1 
وبقي اشتراط القصد في المعرفة أي التعيين سواء كان مفردًا أو مثنـى أو مجموعـًا مثـل: 

 والجمع مثل: " يا مسلمون". (3)(ژ ژ )(2)(ڍ ڍ)(1)(ڭ ۇ)
علــى جــواز بنــاء "حســن الوجــه"  (4) ثعلــب. )وفــي جميــل الوجــه ضــمًا وه ــن( ردًا لقــول 2

علــى الضــم ان إضــافته علــى نيــة االنفصــال وُرد  ان البنــاء ناشــئ عــن شــبه الضــمير، 
 .(5)والمضاف عادم له 

                              
 . 35البقرة:  (1)

 . 48هود: (2)

 . 10سبأ: (3)

. 3/23قوله هذا مشهور نص عليه ابن مالك في شرح التسهيل والكافية وانظر في شرح ااشموني على االفية: (4)
وثعلب هو: أحمد بن يسار الشيباني أبو العباس، إمام الكوفيين في النحو واللغة مـن شـيوخه: أحمـد بـن حنبـل، 

 م(.  903هـ =  291ومن تلميذه: نفطويه، )

 134-1/133انظر المطالع  (5)
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 الث: يف أيواع اإلعراباملبحث الا

 

 

 المسألة األولى: في إعراب األسماء الستة.
ََ ددددددددددددددددددددددددد   َْ  ِبغَدددددددددددددددددددددددددْْيَُِ ء ُ   ْ دددددددددددددددددددددددددَ   َُ  
 

 َوَ دددددددددددددددددددددح ح ْ َُِإْعَ ََ َددددددددددددددددددددددُِ  َ ددددددددددددددددددددددة  ََ( 
 وهنا زيادتان مهمتان: 

أربعـة ذكـر منهـا ابـن مالـك اإلضـافة  شروط إعررا  األسرماا السرتة برالحروف األولى:
إلضـــافة لغيـــر يـــاء المـــتكلم وبقـــي أن تكـــون مفـــردة فلـــو كانـــت مجموعـــة وأن تكـــون هـــذه ا

ـــــت  ـــــت مصـــــغرة اعرب ـــــرة فلـــــو كان أعربـــــت بالحركـــــات كجمـــــع التكســـــير، وأن تكـــــون مكب
 بالحركات.
فـي إعـراب هـذه ااسـماء وأشـار  (1) هناك اثنا عشـر مـذهباً  الخالف في إعرابها الثانية:
وجمهـــــور  (3) والفارســـــي (2) ســـــيبويهمـــــذهب  »إلـــــى )وصرررررححوا إعرابهرررررا مقررررردرا(بقولـــــه: 

أنهـا  وغيـرهم مـن المتـأخرين (2)وابـن هشـام (1)وأبو حيـان (4)وصححه ابن مالكالبصريين 

                              
 .144-1/135راجع همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي  (1)

. الطبعــة ااولــى، بــوالق مصــر. وســيبويه: هــو: أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن 2/80راجــع قولــه فــي الكتــاب: (2)  
قنبر المعروف بسيبويه، رأس البصريين وإمامهم، صاحب "الكتاب" أخذ النحو عن الخليـل واللغـة عـن ااخفـش 

 - 3/463، الوفيــــات 255 – 1/252، الشــــذرات 2/229هـــــ فــــي أيــــام الرشـــيد، انظــــر البغيــــة 180بيـــر تالك
465 . 

م ، ط 1969(، المؤلف: الفارسي، تحقيق : حسن شاذلي فرهـود، سـنة النشـر1/29راجع : )االيضاح العضدي  (3)
مـام فـي العربيـة؛ أخـذ مـن . والفارسـي هـو: الحسـن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار الفارسـي، اإل1، عدد المجلـدات:1

هـ. انظر البغية 377الزجاج وابن السراج؛ وهو أستاذ ابن جني ومخرجه، وله اآلثار الجليلة. توفي ببغداد سنة 
216 . 

 .48 /1راجع: شرح التسهيل: (4)
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وأنهــا أتبــع فيهــا مــا قبــل اآلخــر لآلخــر فــإذا قلــت قــام  معربــة بحركــات مقــدرة مــن الحــروف
ثــم اســتثقلت الضــمة  "كوُ أُبــ"فأتبعــت حركــة البــاء لحركــة الــواو فقيــل  "كوُ أَبــ"أبــوك فأصــله 

فقلبـت  تحركت الواو انفتح ما قبلها "كوَ أبَ "على الواو فحذفت وإذا قلت رأيت أباك فأصله 
ــأبَ "ألفــا وإذا قلــت مــررت بأبيــك فأصــله  ثــم أتبعــت حركــة البــاء لحركــة الــواو فصــار  "وكب

دل هــا كســرة فانقلبــت يــاء واســتبلَ فاســتثقلت الكســرة علــى الــواو فحــذفت فســكنت وقَ  "كو  بــأبُ "
لهذا القول بأن أصل اإلعراب أن يكون بحركات ظـاهرة أو مقـدرة فـإذا أمكـن التقـدير مـع 

 (3) .«وجود النظير لم يعدل عنه

 :المسألة الثانية: الملحق بالمثنى على سبيل التغليب
ُِكددددددددددددداَلُ ٌْ َدددددددددددددِ ُِك  َوِإْ ُن ِ دددددددددددددْ ُِوم ْ دددددددددددددَم  
 

َُ ددددددددددددُِنَدددددددددددداَلُ   َوَْوَ َمددددددددددددَ ْ ِ (ُبَدْ ددددددددددددَةُفَدددددددددددددْ   
ولـم يشـر إلـى الملحـق  (4)ذكر ابن مالك من الملحقات أربعة:)كل، كلتا، اثنين، اثنتـين( 

أي مما يلحق إعرابـه بـالمثنى ألفـاظ التغليـب وهـو  (5):)القمرين(قولهعلى سبيل التغليب. 
ما صلح للتجريد ال لعطف مثله عليه كالقمرين للشـمس والقمـر ومـا كـان مـن هـذا القبيـل 

 كاابوين والعمرين.

=                              
 . والكلم بعده إلى آخر المسألة كذلك نقلها السيوطي عنه.2/836انظر: ارتشاف الضرب ابي حيان (1)

 .1/51شرح شذور الذهب في معرفة كلم العرب البن هشام  نظر:ا (2)

 137-1/136همع الهوامع  (3)  

 ذكره في المعرب والمبني حيث قال:  (4)

ـــــــــــــــــــــى وكـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــع المثن  ـــــــــــــــــــــاالف ارف  ب
 

 إذا بمضــــــــــــــــــــــــــمٍر مضــــــــــــــــــــــــــافا وصــــــــــــــــــــــــــل 
 

 
 كلتـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــذاك اثنـــــــــــــــــــــــان واثنتـــــــــــــــــــــــان

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــــــــــين يجري  كــــــــــــــــــــــــــــــــابنين وابنت

 

 
 

 .1/900انظر: مغني اللبيب (5)
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 المسألة الثالثة: أقسام وشروط جمع المذكر السالم:
دددددددددددد َك  ُُِ َُ ْوُِ ددددددددددددَ ِ َُْوم    ِ ددددددددددددْ َُعٌَدددددددددددد  

 
َُعدددددددِ  ُْونَد ْكْ ددددددد ُ ُِذْ َُْوَ ْ دددددددِهُِ دددددددْ ََُتءُ    

 َُ َ َ ْْ َُكددددددددددددددددددَ ْ َ  َُوَسَُ دددددددددددددددددد  وَْ َ ددددددددددددددددددْ 
 

 ) َ َُ  َوَسَُ دددددددددددددددددددددددددددددددد     َُوَجدددددددددددددددددددددددددددددددد ِْ   
، وكأنــه يقــول (1)اكتفــى ابــن مالــك مــن ذكــر أقســام شــروط جمــع المــذكر الســالم بالمثــال  

المثــــال الــــذي أوردتــــه يتضــــمن ويســــتلزم اانــــواع والشــــروط فلــــو كــــان هــــذا فتعتبــــر زيــــادة 
الســـيوطي هـــي التفصـــيل فقـــط، والتفصـــيل هنـــا بطريقـــة الســـيوطي مهـــم جـــدًا كونـــه يجلـــي 

 على حفظ ااقسام والشروط. الغموض ويقطع الشك لدى الشراح، ويساعد
والبيتان يشيران إلى أن جمع المذكر السالم ضربان: اسم وصفة، فاالسـم ال يجمـع هـذا 

من تاء التأنيـث ومـن  لمذكر عاقل خالياً  أن يكون علماً »الجمع إال بخمسة شروط هي: 
 لــم يجمــع بــالواو والنــون فــل يقــال فــي رجــل رجلــون نعــم إذا التركيــب فــإن لــم يكــن علمــاً 

لغيــر مــذكر لــم يجمــع  صــغر جــاز ذلــك نحــو رجيــل ورجيلــون انــه وصــف وإن كــان علمــاً 
لمذكر غير عاقل فل يقال فـي الحـق  بهما فل يقال في زينب زينبون وكذا إن كان علماً 

اســم فــرس الحقــون وإن كــان فيــه تــاء التأنيــث فكــذلك ال يجمــع بهمــا فــل يقــال فــي طلحــة 
ـــــــك الكوفيـــــــون وكـــــــذلك  ـــــــاً طلحـــــــون وأجـــــــاز ذل ـــــــي ســـــــيبويه  إذا كـــــــان مركب ـــــــال ف فـــــــل يق

 (2).«سيبويهون 

أن تكــون صــفة لمــذكر عاقــل خاليــة مــن تــاء »ســبعة شــروط هــي: ويشــترط فــي الصــفة 
التأنيث ليست من باب أفعل فعلء وال من بـان فعـلن فعلـى وال ممـا يسـتوي فيـه المـذكر 
والمؤنث فخرج بقولنا صفة لمـذكر مـا كـان صـفة لمؤنـث فـل يقـال فـي حـائض حائضـون 
وخـــرج بقولنـــا عاقـــل مـــا كـــان صـــفة لمـــذكر غيـــر عاقـــل فـــل يقـــال فـــي ســـابق صـــفة فـــرس 

قون وخــرج بقولنــا خاليــة مــن تــاء التأنيــث مــا كــان صــفة لمــذكر عاقــل ولكــن فيــه تــاء ســاب
                              

 ذكره في المعرب والمبني حيث قال: وارفع بواٍو وبيا واجرر وانصب *** سالم جمع عامٍر ومذنب   (1)

 -، تحقيــق: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد الناشــر: دار التــراث 1/60شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك  (2)
 م. 1980 -هـ  1400القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه الطبعة: العشرون 
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التأنيث نحـو علمـة فـل يقـال فيـه علمـون وخـرج بقولنـا ليسـت مـن بـاب أفعـل فعـلء مـا 
كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثـه حمـراء فـل يقـال فيـه أحمـرون وكـذلك مـا كـان مـن بـاب 

ل ســـكرانون وكـــذلك إذا اســـتوى فـــي الوصـــف فعـــلن فعلـــى نحـــو ســـكران وســـكرى فـــل يقـــا
المــذكر والمؤنــث نحــو صــبور وجــريح فإنــه يقــال رجــل صــبور وامــرأة صــبور ورجــل جــريح 

 (1). «وامرأة جريح فل يقال في جمع المذكر السالم صبورون وال جريحون 

 المسألة الرابعة: ما ألحق بالجمع المذكر السالم:
ٌِ   دددددددددددددددددددددددددد  َُ    وو ددددددددددددددددددددددددددْ َُوَعددددددددددددددددددددددددددَِوم ْ َ ُِع
 

دددددددددددددددددددددد َ (   َوَ َ   ددددددددددددددددددددددْ َ َُ دددددددددددددددددددددد  ُ َعِِن  
فعــانس مــن الصــفات المشــتركة التــي ال تقبــل تــاء التأنيــث وهــذا وجــه شــذوذها. وأجــاز  

 (2) الكوفيون بل شذوذ.
 بزيادة األلف والتاء فيما جمع بهما:المسألة الخامسة: الحكم 

َُُجْدددددددددددِ ََُتء َُو َوِددددددددددد ْ دددددددددددِ َُنْ ددددددددددد   َْ   ُِْ ْو
 

وَسِتُ َدددددددددددددددددددْةُ  وِدددددددددددددددددددد َُْ  ِ ْدددددددددددددددددددَةَنْ ِ(َُو ُ    
 االف والتاء مزيدتين في جمع المؤنث السالم.أي أن (3)قوله: )مزيدتين( 

 :(4)المسألة السادسة: ما سمي بتثنية وجمع مذكر سالم
ُِْ  ِ ددددددددددددَ ُِ ددددددددددددْ َُذَُ َوَو ددددددددددددِ  ُْ  َوَ ددددددددددددُِبِدددددددددددد
 

َُكدددددددَِ ُ َدْ ددددددده َُ ْ َدددددددد  ِ  ُْ َدْ ددددددده (َُعٌَددددددد َُ ددددددددِ  
قوله:)والــذي قبـــل( والـــذي قبــل جمـــع المؤنـــث همــا الجمـــع المـــذكر الســالم والتثنيـــة فهمـــا  

 (1)وقنسرين. (5)باقيان على ما كانا عليه قبل التسمية من اإلعراب كالبحرين وفلسطين
                              

 . 1/61شرح ابن عقيل:  (1)

 .2/574انظر: االرتشاف (2)

 .2/842االرتشاف (3)

( المؤلـــف: محمـــد بـــن يزيـــد بـــن عبـــد ااكبـــر الثمـــالى اازدي، أبـــو العبـــاس، المعـــروف     4/36 راجـــع: )المقتضـــب (4)
بيـــروت، عـــدد  –الكتـــب. هــــ(، المحقـــق: محمـــد عبـــد الخـــالق عظيمـــة.، الناشـــر: عـــالم 285بـــالمبرد )المتـــوفى: 

 .4ااجزاء: 

 .3/229انظر: شرح المفصل البن يعيش  (5)
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 ابن مالك.وهذه الزيادات الثلث بمثابة لطائف وليست زيادات مستقلة على 
 المسألة السابعة: في موانع الصرف:

ُ َوِدددددددددددد   َُْوْْينَدددددددددددد  َُو  ددددددددددددْ َ ُ ِِ ْدددددددددددداَل  
 

ددددددد َُْ َْمدددددد ُِ  ََ ُع دددددددِ ْ (  نْدثَدددددد َُوَوْ   ُ   ندْ َد  
ْ ُ َووَدددددددددددددْ ُ  َ دددددددددددددم  (ُ  ْ  َدددددددددددددَ ُْ   َوَعْةو ددددددددددددد

 
َ دددددد ُِْفَُْْوَ ْ ددددددِ ََُنْددددددَ ُلَ دددددد  َُعددددددِ َُْ ُ    

ُِ ددددددددددددْ َُعَشدددددددددددد ُْ  ُفد َ ددددددددددددِ    َوَوْ  َُ  َ دددددددددددده 
 

(َُو َثَددددددددددد   ْ ََُِ ددددددددددُِبَددددددددددْ َُ  َدددددددددددْ  ْوََ   ُْفَددددددددددة 
ْ ُفَدْ ٌَددددددددددد ُنَُ  ِ دددددددددددْ ( َوَوْ   ُفَدْ ددددددددددداَلَ ُوَددددددددددد  

 
ْ ُن ِ دددددددددددددد    َُْوِ ْ ددددددددددددددَهُِإْ ُفَدَ النَدددددددددددددد  َُعْندددددددددددددد

َُوَ ددددددددددددددددددُِ َسُ  َُو َددددددددددددددددددْْي َُسِ    َعددددددددددددددددددِِ     
 

َُِْس  َددددددددددددددددددددِلَ ُِوِشددددددددددددددددددددْ  ْ ددددددددددددددددددددِ (ُ  ُ       
َُوَ ْ  َدددددددددددددددددددهُِ  َُكَ ْجدددددددددددددددددددَة   ٌَْمددددددددددددددددددد  ُِفْ   د 

 
ٌ دددددددددددددددد  ُ َِفْدَ ددددددددددددددددِه(   َوَ ْجددددددددددددددددِ َُهددددددددددددددددَ َُِع

وْدددددددددددِ ال ُ   ٌِددددددددددد َُْوَوُُْ َوَبْددددددددددد  َُوَ ِ ْ دددددددددددِهَُو َْ  
 

َُكَمددددددددُِ  ِ دددددددد   ْ ْ (َعٌَدددددددد َُو ددددددددِ ْ َُ َ ددددددددةن   
 ُ   ددددددددِ ُ َددددددددةَُْْوَ ْ ددددددددِ َُوَو د ْ  َُِوَْوَ َدَمدددددددد  

 
َمددددددددددددددددةُْ َََ َُعٌَدددددددددددددددد َُثالثَدددددددددددددددد  ُ ِفَُْْوم ْ  َُ   

ْ دددددددددددددددِهُوَُ  َُْو  ْدَمددددددددددددددد  ُِ وند  َ  َُْوند ْ دددددددددددددددَ     
 

َُِْسْ دددددددد  َُند ددددددددََُيْدددددددد   َُ  ُبِدددددددد َ  َُْعددددددددْ َُوْ     
دددددددددددددددْ  َُ  ُ َََوِإْ ُنَددددددددددددددالُِفَُْسبْ ِددددددددددددددةَِءَُوند   

 
ودددددددددددددددددة ََ ُ ََ  َُ ْوَُ َ ِعددددددددددددددددد  َُعدددددددددددددددددَ َ   َو

َس َدددددددددددددددددِ َُوَ دددددددددددددددددَِذَُنَِ َ دددددددددددددددددَِعددددددددددددددددِ ُ  َو    
 

َ ددددددددددد  َُوِجدددددددددددْ   ُُجِ  ِ(َوَو  دددددددددددِ  َُ ْوُ َدددددددددددِ    
ْ َدددددددددددددِِ َُذََتُ َْوَ ْ ددددددددددددد ُِ  ِ َُْ (َو َوِددددددددددددد    

 
َُوَذَُِ  َدددددددددددددددددددددِ  َُْ َْ ددددددددددددددددددددد ُِ   ِفَُْعٌَددددددددددددددددددددد  

َُ دددددددددِِن  ُ  ددددددددد  َُِْو د ْ  ِ ْددددددددد   ِ  َُْوَ دددددددددُِبِددددددددد  
 

ُِْ َوِدددددددددددددددْ (  ِبة ونِددددددددددددددد  ُِ ددددددددددددددد َُ  َس ددددددددددددددد  ْ    َن
 ُ دددددددددددْ   ُِإْ ُ  دددددددددددغِ  َُ َو   دددددددددددَ    َُسَُْوَمْمند   

 
ُِِْإْ َُ ْكَمدددددددددددداَل(  َُوَْ نَددددددددددددْ ُبِدددددددددددد    َؤن دددددددددددد  

دددددددددددد    َُِوَْ ددددددددددددِ ْ ُِواِلْ ددددددددددددِ َ َِ َُوَو د َنِ  
 

ُ ِفُْ َدددددددددددْْيَُِ ددددددددددد  ْو َ  ُ َِددددددددددد  ملَْنددددددددددد ُ  ْ (َو  
 

=                              
(. المؤلــف: أبــو ســعيد الســيرافي الحســن بــن عبــد هللا بــن المرزبــان 4/123، 4/3انظــر: )شــرح كتــاب ســيبويه   (1)

 –المحقــق: أحمــد حســن مهــدلي، علــي ســيد علــي. الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت ) هـــ 368)المتــوفى: 
 .5م. عدد ااجزاء:  2008لبنان. الطبعة: ااولى، 
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فــي بــاب المعــرب والمبنــي ثــم فصــله فــي آخــر أمــا  (1)ذكــر ابــن مالــك هــذا البــاب مجمــلً 
فصـــًل كـــامًل وزياداتـــه وصـــلت اثنتـــي عشـــر، نـــذكرها مـــع شـــرحها الســـيوطي فقـــد أورده م

 كاآلتي:
الزيـــادة هنـــا جزئيـــة حيـــث أن ابـــن مالـــك أشـــار إلـــى )منتهرررى الجمرررع عررررف( . قولـــه: 1

مــن أوزان منتهــى الجمــوع )مفاعــل ومفاعيــل( ولكــن الشــارح ااشــموني تــرجم لــه  (2)وزنــين
ففهــم مــا عممــه الســيوطي لكــل صــيغ منتهــى  (3)تحــت عنــوان :)صــيغة منتهــى الجمــوع(

وهـــي "مفاعـــل، مفاعيـــل، أفاعـــل، فواعـــل، فعالـــل" مثـــل: " مســـاجد، مصـــابيح،  (4)الجمـــوع 
أحاســـن، فواضـــل، دواب" وال يشـــترط فـــي مـــيم مفاعـــل ومفاعيـــل أن تكـــون زائـــدة مثـــل: " 

ولررو دراهــم، دنــانير"، وهــذه الصــيغ تقــوم مقــام علتــين وال نظيــر لهــا فــي اآلحــاد وقولــه: )
( أي وحتى لو سمي بهذا الجمع رجل فكذلك يمنع من الصـرف بـل خـلف مثـل: مسمى  

 .(5)"شراحيل" علم لمفرد وكذلك "سراويل " مفرد وجمعه سراويلت
                              

وجـر  بالفتحـة مـا ال ينصـرف *** مـا لـم يضـف أو يـك بعـد أل  أشار له ببيـت واحـد فـي بـاب المبنـي والمعـرب: (1)
 ردف.

ل ... أو  المفاعيَل ب منٍع كاف ل قال ابن مالك: (2)  وُكن ل جمٍع ُمشبٍه َمَفاع 

 .3/145شرح ااشموني على االفية (3)

 .159/ 1انظر المطالع (4)

( المؤلـــف: عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر الحـــارثي بـــالوالء، أبـــو بشـــر، الملقـــب ســـيبويه 229/ 3انظـــر: )الكتـــاب  (5)
هـــ(، المحقــق: عبــد الســلم محمــد هــارون، الناشــر: مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة: الثالثــة، 180)المتــوفى: 

، المؤلف: أبو 2/88. ااصول في النحو:3/326. وانظر: المقتضب4م، عدد ااجزاء:  1988 -ـ ه 1408
هـــ(، المحقــق: عبــد الحســين 316بكــر محمــد بــن الســري بــن ســهل النحــوي المعــروف بــابن الســراج )المتــوفى: 

 بيروت -الفتلي، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان 

، المؤلف: ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر 1/13. والكافية في علم النحو:3عدد ااجزاء: 
هـــ(، المحقــق: الــدكتور صــالح عبــد العظــيم الشــاعر، الناشــر: مكتبــة  646المصــري اإلســنوي المــالكي )تــوفي: 

 القاهرة-اآلداب 

= 
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العدل في المسمى وهو صرف اللفظ اَاولى بالمسـمى إلـى مسـمى  (1)(ولو مسمى  . )2
عمـا يسـتحقه بالوضـع لفظـًا أو  آخر فهو فرع عن غيره ان أصل االسم أال يكون محرفاً 

 تقديرًا مثل: "زحل، زفر، مضر"
(  . قولـــه:3 أي الخـــلف فـــي قيـــاس ااســـماء المعدولـــة فقـــد ســـمع منهـــا آحـــاد (2))ق ررريس 

وموحـــــد، وُثنـــــاء ومثنـــــى، وثـــــلث ومثلـــــث، وربـــــاع ومربـــــع، وخمـــــاس ومخمـــــس، وعشـــــار 
ومســبع،  ومعشــر، فهــل يجــوز قيــاس مــا لــم يســمع فــي البقيــة كســداس ومســدس، وســباع

لوضوح طريق القيـاس  (4) والزجاج (3)وثمان ومثمن، منع ذلك البصريون وأجازه الكوفيون 
 (6) وهو الصحيح ورجحه السيوطي. (5)فيه قال أبو حيان

=                              
 .2/855. واالرتشاف1م، عدد ااجزاء:  2010الطبعة: ااولى، 

 .1/138انظر: شرح المفصل البن يعيش (1)

، المؤلــف: محمــد بــن عبــد هللا، ابــن مالــك الطــائي الجيــاني، أبــو عبــد هللا، 3/1448انظــر: شــرح الكافيــة الشــافية (2)
هـــ(، المحقــق: عبــد المــنعم أحمــد هريــدي، الناشــر: جامعــة أم القــرى مركــز البحــث 672جمــال الــدين )المتــوفى: 

ـــاء التـــراث اإلســـل ـــى، عـــدد العلمـــي وإحي مي كليـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـلمية مكـــة المكرمـــة الطبعـــة: ااول
 5ااجزاء: .

 .3/1448شرح الكافية الشافية البن مالك (3)

ابي سعيد السيرافي. والزجاج هو: أبـو إسـحاق، إبـراهيم بـن محمـد بـن السـري 3/492انظر: شرح كتاب سيبويه  (4)
طيـه مـن عمـل الزجــاج كـل يـوم درهمـا، فنصــحه وعلمـه فكـان سـبب غنــاه الزجـاج البغـدادي لـزم المبـرد، فكــان يع

معاني القرآن "، وله تآليف جمة مات سنة إحدى عشرة وثلثمائة، وقيل: مـات فـي تاسـع عشـر جمـادى اآلخـرة 
طبعـــة مؤسســـة الرســـالة  14/360ســـنة عشـــرة. انظـــر ســـير أعـــلم النـــبلء محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي

 ه. 2001

 .2/874ف الضربارتشا (5)

 . 162-161/ 1انظر المطالع  (6)
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أي من موانع الصـرف الصـفة المختومـة بـألف )ووزن فعالن له فعلى تفي(  . قوله:4
وريـان ري ـا"  (2)مثـل: " سـكران سـكرى ، (1)ونون زائدتين بشـرط أن يكـون مؤنثـه علـى َفْعلـى

 وقد ذكر ابن مالك هذا في قوله:
ئددددددددددددةَُف ددددددددددددال ُفُو دددددددددددد ُ دددددددددددددٌ ُو  َ  

 
  ددددددددددد ُ  ُ ددددددددددد ىُب دددددددددددِءُ ن ددددددددددد ُ ددددددددددد   

ِقْيرل  ِإْن ف ع   وهذا مـا أشـار إليـه السـيوطي فـي الشـطر الثـاني:)  ْنرُه ُنِفريْ و  رٌة ع  ( والفـرق الن 
ـــاني يشـــترط أال يكـــون علـــى  ـــى والث ـــه مؤنـــث علـــى فعل ـــد أن يكـــون ل بينهمـــا أن ااول الب

 (3)فعلنة سواء وجد له مؤنث على َفْعلى أم ال.
شــروط وزن الفعــل أربعــة ذكــر )ال عررارو وغيررر الزم ومررا هل لسرربه االسرر ( .قولــه: 5

زن الفعـــل وزاد الســـيوطي اثنــــين ااول: أن يكـــون الـــوزن الزمــــًا ال ابـــن مالـــك العلميــــة وو 
ــم،  عارضــًا ليخــرج نحــو "امــرؤ، ابــنم" علمــين فإنهمــا علــى لغــة االتبــاع مثــل: "اخــُرج، اعَل
ـــيس  اضـــرب" فـــي الرفـــع والنصـــب والجـــر فـــل يمنعـــان مـــن الصـــرف ان الـــوزن فيهمـــا ل

مثـــل: " َدد  "  (5) خفيـــف ليخـــرج. الثـــاني: أن ال يخرجـــه إلـــى شـــبه االســـم ســـكون ت(4)بـــلزم
 للهو واللعب فإنه مصروف.

                              
 .3/205انظر: الكتاب لسيبويه (1)

 .3/1439.وشرح الكافية البن مالك3/319انظر: المقتضب للمبرد (2)

تمهيــد القواعــد ».و)شــرح التســهيل المســمى 856/ 2. وارتشــاف الضــرب 1/98انظــر: شــرح الكافيــة البــن مالــك (3)
ــــ« بشـــرح تســـهيل الفوائـــد (. المؤلـــف: محمـــد بـــن يوســـف بـــن أحمـــد، محـــب الـــدين الحلبـــي ثـــم 3976 ، ص8جـ

هـــ(، دراســة وتحقيــق: أ. د. علــي محمــد فــاخر وآخــرون،  778المصــري، المعــروف بنــاظر الجــيش )المتــوفى: 
جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة: ااولــى، -الناشــر: دار الســلم للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، القــاهرة 

 )في ترقيم مسلسل واحد(. 11دد ااجزاء: هـ، ع 1428

أمــا قــول ابــن مالــك: ووصــف اصــلي ووزن أفعــل *** ممنــوع تأنيــث بتــا كأشــهل. فشــرط ااصــالة هنــا للوصــف  (4)
 وليس للوزن.

 1/169انظر: المطالع  (5)
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أفعــل التفضــيل يمنعــان مــن الصــرف لعلــة الوصــفية )وأْجررِر هررلا علررة ب فعررل( . قولــه: 6
 ووزن الفعل وهذا معنى قوله: )وأجر هذا علًة بأفعل(.

ـــــه:7  )وابرررررن القبيرررررل والررررربالد والقلررررر    علرررررى الرررررلي قصررررردته كمرررررا رسررررر (  . قول
القبائـــل، والـــبلد، والكلـــم، وحـــروف الهجـــاء علـــى المعنـــى الـــذي يقصـــده أي تبنـــى أســـماء 

كلفــظ  أو لفظــاً  كبــدر أو مكانــاً  كقــريش اً أو حي ــكمعــد وتمــيم  أبــاً  المــتكلم، فــإن كــان يقصــد
أو  كدمشـق أو بقعـةً كبكيـل  أو قبيلةً كباهلة  أماً  إن كان يقصدرف و ُص كميم  أو حرفاً  زيد

 .(1) كزيد ُمنع. أو كلمةً كهود  سورةً 
أي الراجح والمعتمد أن يزيد العجمي على ثلثة أحـرف في المعتمد( ) من قوله:. 8

 حتى يمنع من الصرف.
 وتعرف العجمة .... إلى قوله: والصاد أو قاف وجي  جمعا(. قوله: )9

 :(2)أي تعرف عجمة االسم باآلتي
 أن ينقل ذلك اائمة. -أ

 "ابريسم".أن يخرج عن أوزان ااسماء العربية مثل  -ب
 أن يكون في أوله نون بعدها راء مثل: "نرجس". -ج
 أن يكون آخره زاي بعد دال مثل: "مهندز" -د

 أن يخلو من حروف الذالقة وهو رباعي أو خماسي وحروف الذالقة "مر بنفل". -ه

                              
 . 1/172والمطالع  126-1/124. وهمع الهوامع 883- 882/ا 2انظر: ارتشاف الضرب (1)

( المؤلــف : أبــو محمــد بــدر الــدين 1210، ص 3وضــيح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك جـــانظــر: )ت (2)
هـــ(، شــرح وتحقيــق : عبــد 749حســن بــن قاســم بــن عبــد هللا بــن علــي  المــرادي المصــري المــالكي )المتــوفى : 

بعـــة : ااولـــى الـــرحمن علـــي ســـليمان ، أســـتاذ اللغويـــات فـــي جامعـــة اازهـــر، الناشـــر : دار الفكـــر العربـــي، الط
. 397/ 1. وارتشــــاف الضــــرب158/ 3. وانظــــر: شــــرح ااشــــموني3م، عــــدد ااجــــزاء : 2008 -هـــــ 1428

 .119/ 1. والهمع1/174والمطالع: 
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أن يجتمــع فــي الكلمــة مــن الحــروف مــا ال يجتمــع فــي كــلم العــرب كــالجيم والصــاد  -و
 (1)أو الجيم والقاف نحو: "منجنيق"، أو الجيم والكاف نحو: "سُكرَُّجْه"نحو: "صولجان"، 

أي مما يمنع من الصرف كذلك ألـف اإللحـاق المقصـورة مثـل: (2))القصر(  . قوله:10
 "أرطى".

 )ويصرف الممنوع إن صغر ال   مؤنث.....( . قوله:11
ل فـي عميـر إذا صغر ما ال ينصرف صرف لـزوال سـبب المنـع بالتصـغير كـزوال العـد

ى واالـف والنـون فـي سـريحين تصـغير سـرحان قـواالف المقصورة فـي عليـق تصـغير عل
والوزن في شمير تصـغير شـمر وصـيغة الجمـع فـي جنيـدل تصـغير جنـادل ويسـتثنى مـن 
ذلـــك المؤنـــث والعجمـــي والمركـــب المزجـــي وشـــبه فعلـــى وهـــو بـــاب ســـكران وشـــبه الفعـــل 

المنــع بعــد التصــغير لبقــاء الســبب ســواء كــان المضــارع كتغلــب ويشــكر فإنهــا تبقــى علــى 
فيــــه كأجيــــدل  علــــى التصــــغير كالمثــــالين المــــذكورين أو عارضــــاً  شــــبهه للمضــــارع ســــابقاً 

ـــه ـــى وزن أبيطـــر بخلفـــه قبل وقـــد يكـــون االســـم ، تصـــغير أجـــادل فإنـــه بعـــد التصـــغير عل
فإذا صغر منـع لحـدوث سـبب المنـع فيـه كتوسـط مسـمى بـه فإنـه مصـروف فـإذا  منصرفاً 

هنــد ونحــوه إذا صــغر دخلتــه التــاء فيتعــين فيــه كأشــبه الفعــل فيمنــع  توســيطر علــى صــغ
 (3). المنع بعد أن كان جائزاً 

                              
هي بضم السين والكاف والراء والتشديد، إناء صغير يؤكل فيـه الشـيء القليـل مـن اادم، وهـي فارسـية سكرجه:   (1)

، المؤلف: محمـد 299 /2ونحوها. فصل: السين المهملة: سكرج.  لسان العرب وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ 
هـــ( 711بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور اانصــاري الرويفعــى اإلفريقــى )المتــوفى: 

 .15: عدد ااجزاء-ه 1414-الطبعة: الثالثة -بيروت –الناشر: دار صادر 

َفــألُف الت أنيــث  ُمْطَلًقــا َمنــْع *** َصــْرَف ال ــذ ي َحــَواُه  م يعــرج علــى ألــف اإلطــلق:ذكـر ابــن مالــك ألــف التأنيــث ولــ (2)
 َكيَفَما َوَقعْ 

 . 1/176. وانظر المطالع: 131-1/130همع الهوامع  (3)
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منـــع المصـــروف أربعـــة مـــذاهب أحـــدها:  فـــي»أي )وامنرررع بررره إن أ مرررال(  . قولـــه:12
الثــاني: . )فرري غيررر ةرررور  تجرري( ، وهـذا معنــى قولــه:حتــى فــي االختيــار الجـواز مطلقــاً 
مــن  (1) حتــى فــي الشــعر وعلــى ذلــك أكثــر البصــريين وأبــو موســى الحــامض المنــع مطلقــاً 

الكوفيين قالوا انه خروج عن ااصل بخلف صرف الممنوع في الشعر فإنه رجـوع إلـى 
وهـــو الصـــحيح الجـــواز فـــي الشـــعر والمنـــع فـــي االختيـــار  :ااصـــل فـــي ااســـماء والثالـــث

 وصــححه أبــو حيــان (2) بــن مالــكوعليــه أكثــر الكــوفيين وااخفــش مــن البصــريين واختــاره ا

 كقوله: على عكسه ولورود السماع بذلك كثيراً  قياساً  (3)
   رررررررررررررررررررا كررررررررررررررررررران ح ررررررررررررررررررر  و  حرررررررررررررررررررا  
 

 يفوقررررررررررررررررررررررررران مررررررررررررررررررررررررر     يف جم ررررررررررررررررررررررررر  )4( 
 (5). «م خاصةلَ يجوز في العَ  :والرابع 

  

                              
هو: سليمان بن محمد بن أحمد النحوي من علماء اللغة والشر من أهل بغداد، كـان ضـيق الصـدر سـيئ الخلـق  (1)

 . 290. والرأي قد ورد في االرتشاف 117ه. الفهرست 305حامض توفي سنة فلقب بال

 2/227انظر شرح الكافية:  (2)

 . 290انظر االرتشاف / (3)

ه والبيـت 17البيت من المتقـارب وقائلـه: العبـاس بـن مـرداس بـن أبـي عـامر السـلمي أدرك اإلسـلم وتـوفي سـنة  (4)
ـــه/ )فـــي  ـــن مـــرداس 84ديوان ـــاس ب ـــوان العب ـــى الجبـــوري (. دي ـــق يحي المؤسســـة العامـــة  -الســـلمي، جمـــع وتحقي

م(.والشــاهد فيــه: تــرك صــرف "مــرداس" وهــو  1954هـــ/  1388دار الجمهوريــة بغــداد ) -للصــحافة والطباعــة 
. ومـن 437/ 3اسم منصرف، وهو من شواهد ابن السراج قال: والرواية الصحيحة. انظر: ااصـول فـي النحـو

 . والنحاة بعدها.407/ 2فشواهد ابن اانباري: اإلنصا

. والبــاقون هــم :أبــو عمــرو البصــري وعاصــم وحمــزة 179-178. والمطــالع: 133-1/132انظـر همــع الهوامــع  (5)
 والكسائي.
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 الثامنة: اتصال نون الوقاية باألفعال الخمسة.المسألة 
َو  ْنَدددددددددددد ُِ  ُِ دَْحدددددددددددِ ْ َُ  ددددددددددد    ُِْ ونددددددددددد ِ َُو

 
َُوَ  ِ ددددددددددددددددددددددددْ (  ٌِْ  ََِ ددددددددددددددددددددددددِ َُوف دددددددددددددددددددددددد    َوِو

وقـرأ  (1)باافعـال الخمسـة جـاز الحـذف تخفيفـًا مثـل: "تـأمرون ي"إذا اتصـلت نـون الوقايـة  
واإلدغـــام: "تـــأمرون ي" وقـــرأ بهـــا  (3)، والفـــك: " تـــأمروَنن ي" وقـــرأ بهـــا ابــن عـــامر(2)بهــا نـــافع
 (4)الباقون.

 المسألة التاسعة: في اإلعراب المقدر:
ددددددددددد  ُِ َْ ملَْح ُْ (َوَْوِ ْ دددددددددددِهُ َوَْومدددددددددددْةَ ِ َُو  

 
َ دددددددددددد ُ   ْْ َُو  دددددددددددد ُُْ  َ ددددددددددددة  َُ    َ ندْ  ددددددددددددْ     

    ددددددددددِة ُِْفُْ َدْغدددددددددد  ْوَُو ْ ِ ددددددددددْ ُوََُُوَو  دددددددددد ُ  
 

ُكُ   ُ َددددددددْة ِِكَنْ ِ دددددددد ْ ْ   َُ ددددددددُِوٌِ   دددددددد ِ دددددددد ُْ    
ُِإْ ُ  بْددددددددددددِةَ ُ  َوِ دددددددددددد ََُوَْ َْمدددددددددددد    ُِ ىوَْ ندددددددددددد  

 
دددددد  وذَُ  َددددددْةُدََحدددددد  ددددددَ ُ   َْ ْ ُفَد ٌْ  دددددد َ ىَ ددددددُِ د   

 الزيادات هنا متفرعة كاآلتي: 
وقـــد ورد كثيـــرًا فـــي روايـــة علـــى الحـــرف المســـكن لإلدغـــام الـــثلث تقـــدير الحركـــات . 1

ُقــد رت  (2)(ۀ ہ ہ)نحــو:  (1)السوســي عــن طريــق أبــي عمــرو البصــري 

                              
،( المؤلف:عبـــدالفتاح عبـــدالغني القاضــــي 354انظـــر: )الـــوافي فـــي شـــرح الشـــاطبية فـــي القـــراءات الســـبع، ص (1) 

 .1م، عدد المجلدات 1999ه( الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع بجدة الطبعة الخامسة1403القاضي ت)

لم، أخـذ القـراءة عرضـا عـن ونافع هـو: نـافع بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي نعـيم أبـو رويـم، أحـد القـراء السـبعة وااعـ (2)
ه. انظــر:)ابن الجــزري غايــة النهايــة فــي طبقــات 169-70ســبعين مــن التــابعين تــوفي بالمدينــة، عــاش مــاين 

(، المؤلــف: شــمس الــدين أبــو الخيــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف= 334-330، ص 1القراءجـــ
هــ ج. برجستراسـر، 1351بنشـره اول مـرة عـام هـ(، الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عني 833=)المتوفى: 

 .3عدد ااجزاء: 

ابن عامر هو: عبد هللا بن َعامر اْليحصب ي نسبة إلى يحصب أحد البطون اليمنيـة إمـام أهـل الشـام فـي اإلقـراء،  (3)
أخــذ القــراءة عرًضــا عــن أبــي الــدرداء وعــن المغيــرة بــن أبــي شــهاب صــاحب عثمــان بــن عفــان، تــوفي بدمشــق، 

(. و 425-423،ص 1ه. انظــر: :)ابــن الجــزري غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء جـــ118-21بــين  عــاش مــا
 .19-18انظر: الوافي ص

 . 1/180انظر: المطالع  (4) 
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قـدرت الفتحـة،  (4)(ٹ ٹ ڤ) (3)الضمة، وذلك بعد إدغام الـدال فـي الجـيم

قدرت  (6)(گ ڳ)(5)وذلك بعد إدغام السين من الناس في السين من سكارى 
فالحركــات مقــدرة فــي جميعهــا منــع مــن ظهورهــا (7)الكســرة، بعــد إدغــام التــاء فــي الضــاد، 

 اإلدغام. اشتغال المحل بحركة

=                              
انظــر: مــن الشــاطبية، بــاب االدغــام الكبيــر، وبــاب: إدغــام الحــرفين المتقــاربين فــي كلمــة وفــي كلمتــين. وشــرح  (1) 

-مصـر-الطبعـة العاشـرة-. دار السـلم للطباعـة والنشـر43الفتـاح القاضـي صالوافي في شرح الشـاطبية لعبـد 
. ووالسوسـي هـو: أبـو شـعيب صـالح بـن زيـاد بـن عبـد هللا بـن 1م. عدد ااجـزاء:2015-ه1436عام -القاهرة

مسرح الرستبي السوسي الرقي )أحد راويي قراءة أبي عمرو البصري في السبعة( مقرئ ضابط محرر ثقة، أخذ 
عرضا وسماعا عن أبي محمد اليزيـدي وهـو مـن أجـل أصـحابه وُروي عنـه قـراءة أبـي عمـرو بـن العـلء القراءة 

(. وأبـو 333، 332، ص1هـ. انظر:)ابن الجزري: غاية النهاية في طبقـات القـراء جــ261البصري توفي سنة 
لكوفة والبصرة و ليس في عمرو البصري هو: زبان بن العلء المازني، أحد القراء السبعة، قرأ بمكة والمدينة وا

ه. انظــر: 154-68القــراء الســبعة أكثــر شــيوًخا منــه ســمع أنــس بــن مالــك وغيــره تــوفي بالكوفــة، عــاش مــا بــين 
 (.292-288/ 1)ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء

 .251البقرة:(2)

 :51-50(:وشرح الشاطبية لعبد الفتاح القاضي ص 144ذكرها الشاطبي في البيت رقم)  (3)

 ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جل  ك ْلٌم تْرُب َسْهٍل َذَكا َشَذاوللدال: 

 
  .2الحج:  (4)

 .44( باب االدغام الكبير: وشرح الشاطبية للقاضي ص 118ذكرها الشاطبي في البيت رقم:)  (5)

ْن وما  ْثلين  في ك ْلمتيهماكان م  ْن إْدغام  ما كان َأو الفل ب  م  م   د  

 
 . 1العاديات:  (6)

 .51( وشرح الشاطبية للقاضي ص 146ذكرها الشاطبي في البيت رقم:)  (7)

= 
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"وَمن زيدًا؟ " لمـن قـال: . المقدر على الحكاية مثل: "َمن زيٌد؟ " لمن قال: "قام زيد"، 2
"أكرمــت زيــدًا"، "وَمــن زيــٍد؟ " لمــن قــال: "مــررت بزيــد" فالحركــات مقــدرة فــي جميعهــا منــع 

 من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية.
ڄ ): مــا كســر اللتقــاء الســاكنين نحــو: امأحــده شــيآنمــا يقــدر فيــه الســكون وهــو . 3

"كيقرا، يقري، يوضوء" وهـي  محضاً  الثاني: المهموز إذا أبدل ليناً . (1)(ڄ ڃ ڃ
لغـــة ضـــعيفة فـــإذا دخـــل الجـــازم عليـــه فـــي هـــذه اللغـــة لـــم يجـــز حـــذف آخـــره حكمـــه حكـــم 

 (2) الصحيح.

فــي بــاب اإلعــراب المقــدر هــي مــالم يــذكره التــي ال يقــاس عليهــا  (3). المســائل الشــاذة 4
 مما َقررُته هنا في الزيادات ومما لم ُأورده.

  

=                              
 وفي أحرٍف وجهان  عنُه َتَهْلَهل  عشر ها والطاء  ُتْدَغٍم تاُؤها وفي 

 
 . 1البي  نة:  (1)

 . 1/188. وانظر: المطالع1/215انظر همع الهوامع  (2)

 . 191-1/188هذه المسائل ذكرها السيوطي مع شواهدها في المطالع:  (3)
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 النكرة واملعرفةاملبحث الاالث: 
 المسألة األولى: مراتب قوة المعارف:

َُون ْحدددددددددددددِ َُ دددددددددددددِمْْي ُفَدَ ٌَددددددددددددد   َُْ َ دددددددددددددِِ   
 

َُ ُ د ددددددددددددددَثْ (   فَدددددددددددددد  وُِإَ ددددددددددددددِ َ  ُ َوََنْدددددددددددددد  
 ُِْ ٌِْ ددددددددددد َُكِوَُْ  ُفَددددددددددد  وَُ ْ  َُْْ ْ   دددددددددددْ    َ وَددددددددددد  

 
َُكِو ددددددِ ْ َُ ِ دددددد  َُ  َُْْوَْجَ ددددددْهُ  َ ددددددِفِ  ُوَدددددد  

ٌََمدددددددددددددددِ(  ُِوم ْ دددددددددددددددَم  َُفَ دددددددددددددددَِوىَُْوَ   ِإس 
 

ِْدددددددددددددددَ   ُ َكَمدددددددددددددددْ َُوَ دددددددددددددددِ   َوَ ْْي َهدددددددددددددددَُِن
ُِفَُْ ددددددددددددددددمُِ  ْْيَُِو  ددددددددددددددددحِ َ َُو د ْ  ِ ْدددددددددددددددد    

 
ِْدددددددددددددددددددِْي(  ْن ِْدددددددددددددددددددَ   َُ ْوَُوَِجدددددددددددددددددددَ َُو د   َن

 كاآلتي:الزيادات متفرعة  
ـــادى واســـم 1 ـــة علـــى حســـب القـــوة فرتبهـــا بالفـــاء إال المن . ذكـــره للمعـــارف كاملـــة ومرتب

 اإلشارة في مرتبة واحدة ولهذا عطفها بالواو.
 . إضافة المنادى المعين إلى المعارف مثل: "يا قثم".2
. المعرف باإلضافة في مرتبة ما أضيف إليه إال المضاف إلى المضـمر، فإنـه دونـه 3

 (1) ة العلم على أصح المذاهب.في رتب

 . من وما االستفهاميتان نكرتان.4
الجمهور علـــى أن الضـــمير العائـــد إلـــى . اختلـــف فـــي الضـــمير العائـــد علـــى النكـــرة فـــ5

النكرة معرفة كسائر الضمائر وذهـب بعضـهم إلـى أنـه نكـرة انـه ال يخـص مـن عـاد إليـه 
ورد بأنـه يخصصـه مـن حيـث "ربـه رجـل  : "من بين أمته ولذا دخلت عليـه رب فـي نحـو

وذهـــب آخـــرون إلـــى أن العائـــد علـــى واجـــب التنكيـــر نكـــرة كالحـــال والتمييـــز ، هـــو مـــذكور
 .(2) بخلف غيره كالفاعل والمفعول

  

                              
. وهمـــع الهوامـــع للســـيوطي: 271. وللتفصـــيل فـــي هـــذه المســـألة انظـــر اإليضـــاح للزمخشـــري 1/194المطـــالع:  (1)

221-222 . 

 . 1/222. وهمع الهوامع 1/195المطالع:  (2)
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 المسألة الثانية: في الضمير:
 الزيادات هنا متفرعة كاآلتي:

 زياد  مي  وألف نون وهاا وألف في ةمائر التثنية والجمع: .1
َ ددددددددددددددددددَ ََُتُِ ْ َوِدددددددددددددددددد ُِ و ْ  َ ددددددددددددددددددالِ ُُ  

 
ملددددددددددددددددددد ِ ُِفُْ   َوَْوِمدددددددددددددددددددْ ِ ُِفُْنثن ددددددددددددددددددد  َُو

دددددددددددددددةِ  َُ  َ ِوُ   ُِفَُْ ِ َُوند دددددددددددددددْ    ََُجْددددددددددددددد    
 

ُِوغَِئِدددددددددددددد ُِ  َْ نْدثَدددددددددددددد ُبَددددددددددددددَةَ(َُو َوِدددددددددددددد    
المثنــى فـــي الخطــاب أو الغيبـــة زيــد علـــى التــاء فـــي الرفــع والكـــاف والهــاء فـــي إذا أريــد  

 مت التــاء فيهمــا إجــراءً للمــذكر والمؤنــث وُضــ "ضــربتما : "نحــو وألــفٌ  النصــب والجــر مــيمٌ 
وإذا  "مر بهمـا" و "ضربهما"و "بكما مر  " و "وضربتكما" للميم مجرى الواو لقربهما مخرجاً 

"، مـر بهـم " "ضـربهم "مـر بكـم" "ضـربكم" "ضـربتم"فقـط نحـو  مـيمٌ  أريد الجمع المذكر زيـدَ 
ضـربهن " "مـر بكـن" "ضـربكن"و "ضـربتن : "جمـع اإلنـاث زيـد نـون مشـددة نحـووإذا أريد 

 "مر بهـا" و "ضربها : "نحو وإذا أريد في الغيبة اانثى زيد على الهاء ألفٌ  "مر بهن" و"
 (1) هذا.

 الخالف في إعرا  ما اتصل برر)إيا(: .2
ُ بَدْ ددددددددددددددَة  ُ و دددددددددددددده َُ ددددددددددددددِ ن  ددددددددددددددِ ُِإ    وٌِ
 

ِفَُْوم ْ َ َمددددددددددد    دددددددددددَةُدََح ُْ   ُِ ددددددددددد سُ    ُِ   (فددددددددددد
ـــا" مـــن "كـــاف" مثـــل: "إيـــاك" وهـــاء مثـــل: "إيـــاه" و"همـــا"   و"كمـــا" مثـــل: مـــا اتصـــل ب "إي 

ـَح أنهـا حـروف ولـيس أسـماء فـي  "إياهما، إياكما" و "كم" و" كن" مثل: "إيـاكم، إيـاكن" َرج 
حـــروف تبــــين : أنهـــا" (3) علـــى ســـتة مــــذاهب: ااول (2)الُمعتمـــى أي المختـــار، والخــــلف

الحـــال كاللحقـــة فـــي أنـــت وأنتمـــا وأنـــتم وأنـــتن وكـــاللواحق فـــي اســـم اإلشـــارة هـــذا مـــذهب 

                              
 . 1/197. والمطالع: 228-1/227انظر: همع الهوامع (1)

( المؤلــف: عبـــد 570، ص 2انظــر: ) اإلنصــاف فـــي مســائل الخـــلف بــين النحــويين: البصـــريين والكــوفيين جـــــ (2)
هـــ(، الناشــر: 577الــرحمن بــن محمــد بــن عبيــد هللا اانصــاري، أبــو البركــات، كمــال الــدين اانبــاري )المتــوفى: 

 .2م، عدد ااجزاء: 2003 -هـ1424، الطبعة: ااولى المكتبة العصرية

 . 1/243انظر: همع الهوامع  (3)
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صــححه  وهــذا الــذي» ، قــال أبــو حيــان:(3)وابــن هشــام (2)أبــو حيــانووالفارســي  (1)ســيبويه
إلـــى أنهـــا أســـماء (6)واختـــاره ابـــن مالـــك  (5)ذهـــب الخليـــلالثـــاني:  (4).«أصـــحابنا وشـــيوخنا

مضــــمرة أضــــيف إليهــــا الضــــمير الــــذي هــــو إيــــا لظهــــور اإلضــــافة فــــي قولــــه فإيــــاه وإيــــا 
كانـت إيـا  ولـو» :الضمائر قال أبو حيـانوهو مردود لشذوذه ولم تعهد إضافة  (7)الشواب

مضافة لزم إعرابها انها ملزمة لما ادعوا إضافتها إليه والمبني إذا لـزم اإلضـافة أعـرب 
 (9)ذهـب الفـراء الثالـث:  (8).«كأي بل أولـى ان إيـا ال تنفـك وأي قـد تنفـك عـن اإلضـافة

                              
 .2/356انظر: الكتاب (1)

 .930 /1انظر: ارتشاف الضرب (2)

(، المؤلـف: عبـد هللا بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد 105، ص 1انظر: )أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جــ (3)
هــــ(، المحقـــق: يوســـف الشـــيخ محمـــد 761ال الـــدين، ابـــن هشـــام )المتـــوفى: هللا ابـــن يوســـف، أبـــو محمـــد، جمـــ

 .4البقاعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عدد ااجزاء: 

( المؤلــف: أبــو حيــان ااندلســي، المحقــق: د. حســن 2/206انظـر: )التــذييل والتكميــل فــي شــرح كتــاب التســهيل،  (4)
(، وباقي ااجزاء: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: ااولـى، عـدد 5إلى  1مشق )من د -هنداوي، الناشر: دار القلم 

 .11ااجزاء: 

( المؤلف: أبو القاسم محمـود بـن عمـرو 206، ص 2. و)المفصل في صنعة اإلعراب جـ1/279انظرا لكتاب:  (5)
 –مكتبـــة الهـــلل هــــ(، المحقـــق: د. علـــي بـــو ملحـــم، الناشـــر: 538بـــن أحمـــد، الزمخشـــري جـــار هللا )المتـــوفى: 

 .1م، عدد ااجزاء: 1993بيروت، الطبعة: ااولى، 

 .146 /1انظر: شرح تسهيل الفوائد البن مالك (6)

 .1/279انظرا لكتاب:    (7)

 (.2/212)التذييل والتكميل ابي حيان انظر: (8)

عـــبس، وكـــان يميـــل إلـــى أبـــو زكريـــا الفـــر اء واســـمه يحيـــى بـــن زيـــاد بـــن عبـــد هللا بـــن منظـــور الـــديلمي مـــولى بنـــي  (9)
ه انظـر: 207االعتزال. وقال الفراء: أموُت وفي نفسي من " حتى " شيٌء انها تخفض وترفع وتنصـب تـوفي 

 . 1/111هـ( 673نور القبس المؤلف: أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود اليغموري )المتوفى: 
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اللواحـق لتنفصـل عـن إلى أن اللواحق هي الضـمائر فإيـا حـرف زيـد دعامـة يعتمـد عليهـا 
في أن اللواحق ضمائر إال أنه قال إن إيـا اسـم ظـاهر أضـيف  (1)المتصل ووافقه الزجاج

ــــه  ــــى اللواحــــق فهــــي فــــي موضــــع جــــر ب ــــن  وهــــو القــــول الرابــــع. والخــــامس: مــــذهبإل اب
قـال الكوفيـون مجمـوع إيـا ولواحقهـا هــو الســادس: إنـه بـين الظـاهر والمضـمر  (2)درسـتويه
 .(3)الضمير

 التي يستتر فيها الضمير وجوبا : المواةع .3
ُ َِْ ددددددددددددددد  ُدَح ِ َمدددددددددددددددِ  َوَ دددددددددددددددَْتَُِ ْ فد دددددددددددددددْ   
 

َمدددددددددددددددددددددددددِ  َِ ُ َوَْ َْ   َو  ْوَ َُ ُ  َ ددددددددددددددددددددددددِ ِ  
دددددددددددددددددَوِفْ دددددددددددددددددِهَُِسْ دددددددددددددددددِ ثْدَنِِءُ  و د َ د    َُِو

 
ِ ددددددددِ (ِهَُو   دددددددد ِهُفَددددددددِدَْحَ ْ ُنُ َ ددددددددَوَ فدُْ   

ذكر ابن مالك أربعًة مما يستتر وجوبًا من الضـمائر فـي قولـه: "كافعـل أوافـق نغتـبط إذ  
الثــاني:  "نــزالو كصـه "اســم فعـل اامــر تشـكر " وزاد الســيوطي عليـه خمســة هـي: ااول: 

 التعجـببقولـه: "واسـميهما". الثالـث: " وهـذا مـا أشـار إليـه كـأوه وأف "اسم فعل المضارع 
أفعــال الخــامس:  ".زيــد أفضــل مــن عمــرونحـو: "التفضــيل الرابــع:  "مــا أحســن زيــدانحـو: "

 (4)". قاموا ما خل زيدا وما عدا عمرو وال يكون خالدانحو: "االستثناء 

  

                              
 .570 /2انظر: االنصاف البن اانباري  (1)

. وابن درستويه هو: عبد هللا بن جعفر بن درستويه بن مرزبـان أبـو محمـد الفارسـي 1/243الهوامع انظر: همع  (2)
النحوي أحد من اشتهر وعل قدره وكثر علمه وكان جيد التصنيف مليح التـأليف قـرأ علـى المبـرد وصـحبه ولـي 

انظـــر: الـــوافي ه. 347-258ابـــن قتيبـــة وأخـــذ عنـــه جماعـــة مـــن الفضـــلء كالـــدارقطني وغيـــره، عـــاش مـــابين 
 .57 /17بالوفيات للصفدي

 .214 -2/205انظر: والتذييل والتكميل ابي حيان (3)

 . 1/145الهمع:  (4) 
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 :(1)وجوبا  انفصال الضمير مواةع  .4
نَددددددددددددددددددِولُْيَِدددددددددددددددددد َْ ِإْ َُ ْ  ْئَُ نَ  ددددددددددددددددددالُ   

 
دددددددددددددددددَُِن  د نَدددددددددددددددددَِوْ ددددددددددددددددده ُ    وبَ دددددددددددددددددَةُِإ  

ُِِْ َْ دددددددددددددَة  ُِوَمدددددددددددددَُِنْدَ َ ددددددددددددد    َُْو ْفِ ددددددددددددد
 

   ِ ددددددددددددددْ َ َُ ْوُِبِ ددددددددددددددَ   ُذَِتَُ ددددددددددددددَ  ُْ 
ُِْ  ْ دددددددددَمُ   َُكدددددددددَِ َُ دددددددددُِ د ْ َمددددددددده ُِفْ ددددددددد ََ ْو  

 
َْوُ  ددددددددددددددددددَؤ   َُ َ ِوُ   ُِ َ ْوُنَدْ  دددددددددددددددددد َبْ ِددددددددددددددددددةَُ   

ٌْدددددددددددَ ُِإ  دددددددددددَُِوَِوَُ دددددددددددْ َُوَْوَ ِ ِ َددددددددددد  ْ (َ ْوُِن  
 

ُْْ ْوُ  ْ دددددددددددَم  ُِفُ  نْد َددددددددددد  ُ َدددددددددددْةَُوَفدَُ  َ ددددددددددد  
مواضـع علـى  (3)وزاد السـيوطي عشـرة (2)ذكر ابن مالك صورة من صـور تعـين الفصـل 

 سبيل التفصيل:
 أن يحصر بإنما كقوله: األولى:

   ررررررررررررررررام    رررررررررررررررر ما  وإ ررررررررررررررررا       ئرررررررررررررررر  
 

 وإ ررررا يرررر     عرررر   حسررررا       و م  رررر  )4( 

 .من ضربك هونحو: "عجبت أن يرفع بمصدر مضاف إلى المنصوب  الثانية: 
 ."زيد هند ضاربها هونحو: "أن يرفع بصفة جرت على غير صاحبها  لثالثة:ا

 كقوله: ،أن يكون عامل الضمير مضمراً  :الرابعة
 (5) فلــــــــــــيس إلى حسن الثناء سبيل ضيمها وإن هو لم يحمل على النفس

 : "أنت تقوم".وهو االبتداء نحو أن يكون عامله معنوياً  الخامسة:

                              
. وتمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد 147 /1. وشــرح التســهيل البــن مالــك1471 /3انظــر: ارتشــاف الضــرب (1)

 .215 /2التسهيل. والتذييل والتكميل في شرح كتاب 513 /1لناظر الجيش

 قوله في باب النكرة والمعرفة :وفي اتحاد الرتبة الزم فصل . (2)

 .26 /1جميعًا في تسهيل الفوئد وتكميل المقاصد ذكرها ابن مالك (3)

دار صادر، بيروت. وفي  -هـ(  1354(، ديوان الفرزدق، نشر الصاوي )152/ 2البيت من الطويل للفرزدق ) (4)
(، والشـاهد: فيـه "وإنمـا يـدافع عـن أحسـابهم أنـا" حيـث أتـى فيـه بضـمير منفصـل وهـو 301معجم الشواهد )ص 

 "أنا" انه واقع بعد إال في المعنى وهي للحصر؛ إذ المعنى ما يدافع عن أحسابهم إال أنا،

 .90ه والبيت في ديوانه: 65البيت من الطويل للسموأل بن عادياء الغساني اليهودي شاعر جاهلي توفي سنة  (5)
 م(. 1964هـ/  1384طبع دار صادر بيروت ) -
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ې ې ) (1)(ڤ ڤ ڤ ڤ ):عاملــــه حــــرف نفــــي نحــــوأن يكــــون  السادسررررة:

 (2)(ې

 . (ٿٿ )أن يؤخر عامله نحو:  السابعة:
 ".قام إما أنا وإما أنت"أن يلي إما نحو:  الثامنة:
 الشاعر: واو مع كقول  يليأن  :التاسعة

  آ يرررررررررررررررت    نفررررررررررررررر   حررررررررررررررر و ق ررررررررررررررري  
 

 ت رررررررررررون وإ هرررررررررررا  رررررررررررا مررررررررررر       ررررررررررر   )3( 
 الشاعر: أن يلي اللم الفارقة كقوله  العاشر : 

إل  إن ومررررررررررررررررررررر ت    ررررررررررررررررررررر ي  حقرررررررررررررررررررررا    
 

     رررررررررررررررررررررر ي   رررررررررررررررررررررر       م ي ررررررررررررررررررررررا )4( 

 :(5)ةمير المتقل  والمخاطب والغائبفيما يفسر  .5 
                              

 .2المجادلة:(1)

 .22العنكبوت:(2)

ــه أبــو ذؤيــب خويلــد بــن خالــد الهــذلي وهــو فــي ديوانــه )ص  (3) / 1(. وديــوان الهــذليين )33البيــت مــن الطويــل قائل
م(.  1965ووزارة الثقافـــــة واإلرشـــــاد القـــــومي )-هــــــ(  1369- 1367طبعـــــة دار الكتـــــب المصـــــرية )-( 159

 والشاهد: فيه "تكون وإياها" حيث جاء الضمير منفصًل، لكونه ولي واو المصاحبة.

(، 151/ 1البيــت مــن الخفيــف قــال محقــق المطــالع: "لــم نعثــر علــى قائــل لــه فقــد ورد البيــت فــي شــرح التســهيل ) (4)
: 1(. وفـي شـواهد التصـريح علـى التوضـيح 216(، وفـي معجـم الشـواهد )ص 227/ 2وفي التذييل والتكميل )

د اللم الفارقـة بـين إْن المخففـة ". والشاهد فيه: )إن وجدت الصديق حق ا إلياك( فصل الضمير لوقوعه بع105
 وإْن النافية.

 

(، المؤلـف: عيسـى بـن عبـد العزيـز بـن َيَلْلَبْخـت 58-57راجع المسألة مفصلة في: )المقدمة الجزوليـة فـي النحـو (5)
 هـ(، المحقق: د. شعبان عبد الوهاب محمد،607الجزولي البربري المراكشي، أبو موسى )المتوفى: 

-2/252. والتـــذييل والتكميـــل 960-941/ 2. وانظـــر: االرتشـــاف:1القـــرى عـــدد ااجـــزاء :طبـــع ونشـــر: مطبعـــة أم 
259.  
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دددددددددددددْ ئ ُِفَُْْوغَِئِدددددددددددددِ َُ ْ ُ د َ دددددددددددددُ َ ِ َوَوش  ة   
 

 )ِ َِ ٌْ ْ َُ ْوَُ ددددددددددددددُِِ َددددددددددددددَ ََُْ دددددددددددددد د   َ ْ ِج  دددددددددددددد
ضمير المـتكلم والمخاطـب يفسـرهما المشـاهدة وأمـا ضـمير الغائـب فعـار عـن المشـاهدة  

لـــيعلم المعنـــى  عـــود عليـــه أن يكـــون مقـــدماً يفـــاحتيج إلـــى مـــا يفســـره وأصـــل المفســـر الـــذي 
 (يضـــحك وعمـــراً  لقيـــت زيـــداً  :)بالضـــمير عنـــد ذكـــره بعـــد مفســـره وأن يكـــون ااقـــرب نحـــو

لـــى زيـــد إال بـــدليل كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى فضـــمير يضـــحك عائـــد علـــى عمـــرو وال يعـــود ع
فضــــــــــــمير ذريتــــــــــــه  (1)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ):

عائــد علــى إبــراهيم وهــو غيــر ااقــرب انــه المحــدث عنــه مــن أول القصــة إلــى آخرهــا ثــم 
 المفسر إما مصـرح بلفظـه وهـو الغالـب كزيـد لقيتـه وقـد يسـتغني عنـه بمـا يـدل عليـه حسـاً 

إذ لــــم يتقــــدم التصــــريح  (3)(ھ ھ)و  (2)(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ): نحــــو

 (4)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): نحـو بلفظ زليخا وموسى لكونهما كانا حاضـرين أو علمـاً 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): أي القــــــــرآن أو جزئــــــــه أو كلــــــــه نحــــــــو

 : أي المكنوزات التي بعضها الذهب والفضة وقوله (5)(ڎ
  مرررررررررراو  مررررررررررا ي رررررررررر     رررررررررر    عرررررررررر    فررررررررررى
 

 إ   ح ررر مت يومرررا   وضررراا  رررا    ررر   )6( 
 

                              
 . 27العنكبوت: (1)

 . 26يوسف: (2)

 . 26القصص: (3)

 . 1القْدر: (4)

 . 34التوبة: (5)

مطبعـــة حســـنين محمـــد الزيـــداني، ومـــن -(؛ 51البيـــت مـــن الطويـــل وقائلـــه حـــاتم الطـــائي وهـــو فـــي ديوانـــه: )ص (6)
م(. والشـــاهد فيـــه: الضـــمير فـــي  1897طبعـــة الوهبيـــة وبعنايـــة فردريـــك ســـولزيس )-ة خمســـة دواويـــن مجموعـــ

= 
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أي العـدل  (1)(ۆ ۈ ۈ )أي النفس التي هي بعض الفتى وجعل من ذلك: 
 وقوله:  الذي هو جزء مدلول الفعل انه يدل على الحدث والزمان

 إ   هنررررررررررررررررررررر    سرررررررررررررررررررررفي  مررررررررررررررررررررر   إ يررررررررررررررررررررر 
 

 و ررررررررررررررررررا ن و  سررررررررررررررررررفي  إ   رررررررررررررررررر   )2( 

أي الســفه الــذي هــو جــزء مــدلول الســفيه انــه يــدل علــى ذات متصــفة بالســفه أو نظيــره  
خت مت ىت يت جث مث ىث )نحــو عنــدي درهــم ونصــفه أي ونصــف درهــم آخــر ومنــه: 

أو مصـــاحبه بوجـــه مـــا كاالســـتغناء بمســـتلزم عـــن ، عمـــر معمـــر آخـــرأي  (3)(يث حج

ضــــمير إليــــه  (4)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ): مســــتلزم نحــــو

ى أي الشـــمس أغنـــ (5)(گ ڳ ڳ)عائـــد إلـــى العـــافي الـــذي اســـتلزمه عفـــي 
 .(6) : )أو ما لهلا استلزما(وقد شمل هذه الصورة كلها قولي عن ذكرها ذكر العشي

=                              
)حشرجت( عائد علـى الـنفس، ولـم تسـبق فـي الـذكر؛ إلن الفتـى مغـٍن عـن ذكرهـا انهـا جـزؤه. وكـذلك الضـمير 

 في )بها(.

 . 8المائدة: (1)

ــَي، والبيــت: مــن شــواهد  (2) ــَر مكــان ُنه  البيــت مــن بحــر الــوافر وهــو مــن الشــواهد التــي لــم تنســب إلــى قائــل، وروي ُأم 
. وفــي 1/42. وفــي إعــراب القــرآن للنحــاس 3/51، والخصــائص البــن جنــي 104/ 1الفــراء فــي معــاني القــرآن 

(. وهمـــع 255/ 2تكميـــل )(، وفـــي التـــذييل وال157/ 1(، وهـــو فـــي شـــرح التســـهيل )240معجـــم الشـــواهد )ص 
 .1/264الهوامع 

 . 11فاطر: (3)

 . 178البقرة: (4)

 . 32ص: (5)

 . 265-1/264. والهمع: 208-207: 1المطالع:  (6)
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 :(1)فيها الضمير على مت خر لفظا  ورتبة. المواةع التي يعود 6
ددددددددددددددددددددددَ َُ َُونِْ ددددددددددددددددددددددَ َُ  ِ    َوِفُْنَدنَددددددددددددددددددددددِ    

 
ددددددددددَ َ  ْ َُودددددددددد ْ ُ َددددددددددْةَُف   ُِ ْندددددددددد  و  ْ ددددددددددَة  

  ُِ ددددددددددْ ِ ُدََحْ مدددددددددد ْ ددددددددددَ  ُ  دُ َوِفَُْ ددددددددددِمِْيَُوش   
 

و ْ ََُ ْجدددددددددَ  ُ َوَو ِ ْ دددددددددت ُِفَُْو  ْ نِْ دددددددددِ ُ َدددددددددِ   
َ د دددددددددَ ىَُْ دددددددددَ َُ دددددددددَُِوَ   ُ َددددددددد  ُ   دْ َدددددددددةَُ   

 
َُكدددددددددَِ َُ دددددددددُِبَدددددددددةَُ  َُكدددددددددَِ  ََوهدددددددددَ ُبِ َدددددددددَِاْ  

ددددددددددددددددددددددددددد ُ   ْدددددددددددددددددددددددددددِ َ  ُ د َ     ِب ْمٌَددددددددددددددددددددددددددد  ُ  
 

 ) دددددددددددددددددددددددُِ  دددددددددددددددددددددددَؤ     ََ  ٌِ  ْ    َ ددددددددددددددددددددددد    ُِب
وزان نــوُره الشــجَر" فــي بــاب الفاعــل ذكــر ابــن مالــك منهــا اثنــين "ربــه " فــي بــاب الجــر " 

 اآلتي هي: (2)وزاد السيوطي
أن يكــون الضــمير مرفوعــًا بــأول الفعلــين المتنــازعين نحــو: "أكرمــوني ولــم أكــرم  األول:

 الطلب".
أن يكــون مرفوعــًا بــنعم وبابــه نحــو: "نعــم رجــًل زيــد، وبــئس رجــًل زيــد، وظــرف  الثرراني:

 رجًل زيد".
 أن يبدل منه المفسر نحو: "اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم ". الثالث:
ضــمير الشــأن  مــن المواضــع التــي يعــود فيهــا الضــمير علــى متــأخر لفظــًا ورتبــة الرابررع:

علـى قصـد  فإن مفسـره الجملـة بعـده وهـو ضـمير غائـب يـأتي صـدر الجملـة الخبريـة داالً 
 لشأن والحديث إذا كان مـذكراً المتكلم استعظام السامع حديثه وتسميه البصريون ضمير ا

جعلـوا ذلـك الضـمير يفسـره  قدروا مـن معنـى الجملـة اسـماً ف وضمير القصة إذا كان مؤنثاً 
ذلــك االســم المقــدر حتــى يصــح اإلخبــار بتلــك الجملــة عــن الضــمير وال يحتــاج فيهــا إلــى 
رابط به انها نفس المبتدأ في المعنى والفرق بينه وبين الضمائر أنه ال يعطـف عليـه وال 

جهـول يؤكد وال يبدل منه وال يتقدم خبره عليه وال يفسر بمفرد وسـماه الكوفيـون ضـمير الم
انه ال يدري عندهم ما يعود عليه وال خلف في أنه اسم يحكم على موضـعه بـاإلعراب 
على حسب العامـل وشـرط الجملـة المفسـر بهـا ضـمير الشـأن أن تكـون خبريـة فـل يفسـر 

                              
 .635 /1راجعها مفصلة في: مغني اللبيب (1)

 .213-1/210، و المطالع 247-1/265انظر: انظر همع الهوامع  (2)
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باإلنشـــائية وال الطلبيـــة وأن يصـــرح بجزأيهـــا فـــل يجـــوز حـــذف جـــزء منهـــا فإنـــه جـــيء بـــه 
ف منــاف لــذلك كمــا ال يجــوز تــرخيم المنــدوب وال حــذف لتأكيــدها وتفخــيم مــدلولها والحــذ

وضـمير  حرف النداء منه وال من المسـتغاث وال يجـوز أيضـا تقـدم هـذه الجملـة وال جزئهـا
الشأن الزم اإلفراد انه ضمير يفسره مضمون الجملة ومضمون الجملة شيء مفـرد وهـو 

بصـريين أن تـذكيره مـع نسبة الحكم للمحكوم عليه وذلـك ال تثنيـة فيـه وال جمـع ومـذهب ال
 (1)(ٱ ٻ ٻ ٻ): المـــذكر وتأنيثـــه مـــع المؤنـــث أحســـن مـــن خـــلف ذلـــك نحـــو

ويجوز التذكير مـع  (3)(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ) (2)(ک گ گ گ گ)

ھ ھ ے ے ۓ )المؤنـــــث حكــــــى إنـــــه أمــــــة هللا ذاهبـــــة والتأنيــــــث مـــــع المــــــذكر كقــــــراءة 

وأوجـــب الكوفيـــون ااول وهـــو  ،فـــإن االســـم أن يعلمـــه وهـــو مـــذكر (5)بالفوقيـــة (4)(ۓ

واســـم مـــا  (6)(ٱ ٻ ٻ ٻ): ويبـــرز ضـــمير الشـــأن مبتـــدأ نحـــو مـــردود بالســـماع
 : كقوله

                              
 . 1اإلخلص: (1)

 . 97اانبياء: (2)

 . 46الحج: (3)

 . 197الشعراء: (4)

 (:      930قراءة ابن عامر اليحصبي:) أولم تكن لهم آيٌة( من بين القراء العشرة. قال الشاطبي في البيت رقم)   (5)

ــــــــــــَع ايــــــــــــةً  ــــــــــــْث يكــــــــــــن لليحصــــــــــــبي وارف  وأن  
 

ــــــــــــــــــــه  حــــــــــــــــــــل   وفــــــــــــــــــــا فتوكــــــــــــــــــــل واو ظمآن 
-القـاهرة -مصـر -الطبعة العاشـرة –؛ دار السلم 272انظر: الوافي في شرح الشاطبية، لعبد الفتاح القاضي، ص  

 .1م. عدد االجزاء:2015-ه1436

 . 1اإلخلص: (6)
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 ومرررررررررا هرررررررررو مررررررررر    رررررررررو     رررررررررو  وي قررررررررر 
 

  رررررررر   ئ ررررررررات   رررررررر ه  كا رررررررر  ئ     خرررررررر  )1( 
 وقوله:  (2)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ): في بابي إن وظن نحو يبرز منصوباً و  

 ع   رررررررررررر    رررررررررررر     فرررررررررررر  ع رررررررررررر   حرررررررررررر 
 

   ررررر  تقرررررا  تمررررر  مرررررا  ررررر ت مررررر   فررررر  )3( 
ائ ائ  ې ې ې ى ى)ويســـــتكن فـــــي بـــــاب كـــــان وكـــــاد قـــــال تعـــــالى:  

وفررري ةرررمير السررر ن وهـــذا شـــرح لقولـــه: ) (5) التحتيـــةباليـــاء قـــراءة يزيـــغ  يفـــ (4)(ەئ
 (.حتما ... إلى مصرح بكلها مؤخر

 :(6). أحكام ةمير الفصل7
َ ددددددددددِمْْي َُْوَ ْ ددددددددددِهَُ فْدددددددددد  ُ  ندُْ َ ِ ددددددددددهُْ  ُ   

 
    َدددددددددددددددِِبت َُ ْ  ِفَددددددددددددددد  ُ َدْ ددددددددددددددده ُو ِ دددددددددددددددهُْ 

نَددددددددددددددددددددددددداَلُ   ُ  ُ ْ َُكِنَددددددددددددددددددددددددد َ ْو     دْ َدددددددددددددددددددددددددَة ُ 
 

 َ ْ  ِفَدددددددددددد  َُ ْوَُ ددددددددددددُِِ َْ ُ َددددددددددددْةُدَح ِظدددددددددددداَلُ 
 َُ ُ َُْوَ ْ دددددددددددَهَُإَذََُنْ ددددددددددد   ِ ٌِددددددددددد َُْوَعددددددددددد ِ   

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددد  َُوِإْ ُ َد  ِ دددددددددددددددددددددددددددددددددهُِ  ََ  ََتِلَُ  ْظ

ددددددددددددددددْ  ُ   َُوو ج  ددددددددددددددددَ َبِددددددددددددددددالِ ُفَدددددددددددددددددْ     ِ    
 

 وسََُمَدددددددددددددددددده ُوِ َْ دددددددددددددددددد  َُذَُ د دددددددددددددددددددَ ى( 
 

                              
(، وفـي شـرح 302معجـم الشـواهد )ص البيت مـن الطويـل وهـو مـن الشـواهد التـي لـم تنسـب إلـى قائـل، وهـو فـي  (1)

 (.281/ 2(، وفي التذييل والتكميل )184/ 1التسهيل )

 . 19الجن: (2)

(، وفــي 165/ 1وهــو مــن الشــواهد التــي لــم تنســب إلــى قائــل، وهــو فــي شــرح التســهيل ) مــن بحــر البســيط البيــت(3)
 (.180(، وفي معجم الشواهد )ص 282/ 2التذييل والتكميل )

 . 117التوبة: (4)

وهـي روايــة: حفــص عــن عاصـم، وقــراءة حمــزة، وأمــا بقيـة القــراء الســبعة قــرأوا بالتـاء الفوقيــة. انظــر: الــوافي فــي  (5) 
 . 284شرح الشاطبية لعبد الفتاح القاضي 

. والمقدمـة 579/ 2. واإلنصـاف البـن اانبـاري 2/328. وشـرحه البـن يعـيش 172 انظر: المفصل للزمخشـري  (6)
 .580-565/ 1اعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيشالقو تمهيد . و 184 الجزولية
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أشــار ابــن مالــك فــي ألفيتــه إلــى ضــمير الفصــل بكلمــة واحــدة فــي بــاب إن وأخواتهــا مــع 
)وتصحب الواسط معمول الخبر   والفصل واسما  حل قبله اللم المزحلقة، حيث قال: 

البصـريين بالفصـل عنـد وزاد السيوطي ما يتعلق به مـن تعريـف وأحكـام، وُيعـَرف  الخبر(
انـه فصـل : وقيـل. وقيـل: انـه فصـل بـين الخبـر والنعـت. انه فصل بين المبتدأ والخبر

والكوفيــون يســمونه  ال تابعـاً  بـين الخبــر والتـابع؛ ان الفصــل بـه يوضــح كــون الثـاني خبــراً 
فـوع ر ال تـابع ويقـع بلفـظ المر بانه يعتمد عليه في الفائدة إذ به يتبين أن الثاني خ عماداً 

ما قبلـه فـي اإلفـراد والتثنيـة والجمـع والتـذكير والتأنيـث والـتكلم والخطـاب  المنفصل مطابقاً 
، وهــذا معنــى قولــه فــي الــنظم "أو كانــه" والغيبــة وال يقــع إال بعــد معرفــة المبتــدأ أو منســوخ

 (1)(ې ې ې)" هــو القــائم زيــد :"نحــو أي: كــان مبتــدأ ثــم دخــل عليــه الناســخ

وال يقــــــــع بعــــــــده إال  (3)(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ں)(2)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)
عليـــه كالمثـــال ااخيـــر  لملــااســم معرفـــة كاامثلـــة ااول أو شـــبيه بــه فـــي امتنـــاع دخـــول 

أم مبهما أم معرفا باللم أم مضافا جامدا أم مشـتقا لـم يتقـدم  سواء كان ظاهرا أم مضمراً 
ااول: أن  ، ويتعــين الفصــل فــي موضــعينمتعلقــه عليــه ســواء كــان الناســخ فعــل أم حرفــا

يليـــه منصـــوب وقبلـــه ظـــاهر منصـــوب نحـــو: "ظننـــت زيـــدا هـــو القـــائم". الثـــاني: أن يليـــه 
منصوب ويقرن بلم الفرق نحو: "إن كان زيد لهو القائم، و ال يجوز وقوع هـذا الضـمير 

ويفيــد الحصــر واالختصــاص نحــو: "كــان زيــد  أنــه ال محــل لهــا مــن اإلعــرابأول الكــلم و 

                              
 . 117المائدة: (1)

 . 62آل عمران: (2)

 . 20المز مل: (3)



95 

 

ڤ ڤ ڦ  )وقولـــه:  (1)(ک ک ک ک)هـــو القـــائم " وكقولـــه: 

 .(3) (2)(ڦ
 :(4)حلف نون الوقاية مع بجل ولد واس  الفاعل. 8

 َو َدددددددددْةَُوِ دددددددددْ َُوَعدددددددددْ َُووَْ دددددددددَ َُو ََجددددددددد ُْ
 

ُِ دددددددد  ددددددددَ دددددددْ    َ  َُْ ُ َِبَدددددددْه(َُوَعدددددددده َُوْو د   
ْمنَدَ ددددددددددددددددِِفَُْْوَ ِِ  َددددددددددددددددِِتَُووَددددددددددددددددة ْ ُ َوْو ُ    

 
ُ َدددددددةُْ  َ دددددددِ(ُِفُْوَدددددددْةَُوِفَُْْ دددددددِ ُفَِِعددددددده   ِ  

يرجح حذف نون الوقاية مع "بجل" بمعنى حسب وال تلحـق هـذه النـون "لـد" )بجل( قوله: 
 (5)محذوفة النون، وكذلك إذا نصبت باسم الفاعل. 

  

                              
 . 3الكوثر: (1)

 . 5لقمان: (2)

 . 278-1/275. وهمع الهوامع 216-1/215انظر: المطالع (3)

 . و137، 134 /1مالــك. وشــرح التســهيل البــن 113 /3. وشــرح المفصــل البــن يعــيش151 /1مغنــي اللبيــب: (4)
 /1. والتـــذييل والتكميـــل ابـــي حيـــان3883 /8 و 484 /1تمهيـــد القواعـــد بشـــرح تســـهيل الفوائـــد لنـــاظر الجـــيش

176 ،180 ،185. 

 . 1/217انظر: المطالع:  (5)
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 بقية املعارف وما يلحق بهااملبحث اخلامس: 
 المسألة األولى: في العلم:

َ دددددددددددددددددددددد   َُْوم َ ددددددددددددددددددددددم    َْوَ ٌَدددددددددددددددددددددد  َُْوم 
 

ُ  دددددددد  ِِ ددددددددْ ُ َددددددددْْيُِ َدْ ددددددددة ُوِددددددددَ ِوْ ُِإوْدددددددد    
دددددددْ ُ   ْ  َُ ْ ُِْ فَدددددددَِ ٌِْددددددددْن ٌِ ِ (َُف َُجدددددددَ َِذْهنددددددد  

 
َُكَمددددددددُِ َددددددددةُْ  َوِفَُْْوَمْ ددددددددَ   ُِ ِْددددددددَ ََُوْ ظدددددددد ن   

دددددددْْخ ُ   فَِوش   ُِ َ َ َ(ِإ  دددددددُِ  ْ دددددددُ َ ْوَُ ِ ِجددددددد  
 

َْوَُ ددددددددُِ  ْ ددددددددِنةَُ  َْوُ  َ ددددددددِفُِ   ُِ ََ ْوَُ ْ جدددددددد  
ندْ َدددددددددددددددددددد  ُ ِ ْ ُ    ْ   ِ َُ َوَُبَُِْْ دددددددددددددددددددد  َُ ِوَُو

 

ٌَْمددددددددددْةِ َُوَودددددددددد   ِ (ُ  َ ُ ْوُِو   َُْوَ دددددددددد  ددددددددددةِ 
ِ (ُسَُ ْ ددددددددددددددِ تُ   َس ددددددددددددددَ َُوِفُُْ َوَ ِوِ دددددددددددددد  

 
ُِ  بِدددددددالُ ْ (َُ ِ ددددددد ُِ   َ دددددددُِ  فْدددددددِ َ َُدََحْ مددددددد

ُوذوَُْ ِ ددددددددددددددددددددِ ُِ  ْ ُ ن دددددددددددددددددددد     وِ ْندددددددددددددددددددد
 

َُ ْوُبِدددددددددالَُْ دددددددددِ ْ مِ  َُ ْ ددددددددده  ددددددددد     َ ِ (ََمْ  
 َوَ دددددددددددددددددددَُِ ْ ُ وُ  دددددددددددددددددددِف  َُ ٌَددددددددددددددددددد ُْ 

 
َُ ْ ُِ ددددددَ َُذََُوَجدددددد ُْ  (َوَِ ددددددَ   َُودََحددددددْ     

َ ْوُِإَ ددددددددددددددَِف  َُو َددددددددددددددهُْدََحددددددددددددددَِ ُنِددددددددددددددَةَء ُ   
 

  ْوََ َمدددددددددددددُِ َكددددددددددددد ْ ُن  دددددددددددددِِ ْ ُ  ْ َ َدددددددددددددهُْ 
ٌْ َدددددددددددةُْ  ْ ددددددددددده (َُ   دددددددددددُِ َدددددددددددْْي َُذَُفَد وند     الَو

 
َُِْ ْوُسُفَدددددددددددال   ِإْ ُو ِمدددددددددددَ َُ  ددددددددددده ُبِددددددددددد

َُعٌَددددددددددددددددددد  ُِإْ ُن ددددددددددددددددددد ِ      َوَسُ َدددددددددددددددددددد  و  
 

 َوسُِإَذَُ  ددددددددددددددددددددغِ َ ُبَددددددددددددددددددددْهُِإْ ُثد نِ  َددددددددددددددددددددِ 
ُِْ  ِ دددددددددددَ ُِ ددددددددددد ُذ َُعَمدددددددددددهُِ   و دددددددددددُِبددددددددددد

 
َُ ْوُ  ْنَدٌِدددددددددددددد    َُْ ْوُ  ْ ددددددددددددددَنة َُ ْوُ   دْ َدددددددددددددد  

َُ ْوُدََح ُْ  ِْددددددددََحدددددددْ َفْ ِ َو دددددددِْيُ دددددددُِدَح   ُِ   ُْفددددددد
 

ٌ  َُِوَسُن ِ دددددددددددددْ َُوَسُن َ دددددددددددددغِ ْ َُوَْ ددددددددددددد   
  ُِ ْ    َُِنْ ددددددددددددددِ  َ َُنْ َُثنددددددددددددددِ ُوِ ندددددددددددددد َُو  

 
ددددددددددددددددددد ِ َكَُ  ُ َِدددددددددددددددددددةُِ   َوَْ َدددددددددددددددددددْ َ ُِإْ ُدَح 

ُوِإْ ُبَدْ  دددد  َُ ْ ِ دددد   ِْ َْ ُِْ ددددْ ُِجددددْن َ دددد  ُِ  
 

ْ َُ دددددددد    ِ َ  ُْفَددددددددِْ َْمَ ُ ْوُسَُودددددددد  َ ُِ ْندددددددد
 الزيادات هنا متفرعة كاآلتي: 

)فإن يكن ذهنرا ( )أو خارجرا  فالسرخص قوله:  تعريف عل  السخص وعل  الجنس:. 1
أي إذا كـــان تعيـــين العلـــم لمســـاه خارجيـــًا بـــأن كـــان الموضـــوع لـــه معينـــًا فـــي إمرررا مفرررردا( 

ذهنيـًا بـأن كـان الموضـوع لـه معينـًا فـي الـذهن  الخارج كزيد فهو علم الشخص، وإن كـان
 دون أن يعين في الخارج كأسامة علم للسبع فهو علم للجنس.

تعريـف )براألم أو أ  صردر أو للمردح والرلم(  قولـه: تعريف القنية وتعريرف اللقرب:.2
الكنية: وهي ما صـدر بـأب كـأبي بكـر أو أم كـأم كلثـوم. وتعريـف اللقـب: وهـو مـا أشـعر 

 ى كزين العابدين، أو ذمه كأنف الناقة.بمدح المسم
 أي مسألة تقدم االسم على اللقب مسألة غالبة وليس دائمة.)وغالبا (  . قوله:3
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 إذا جرد االسم من أل وتأخر اللقب وكانا مفردين فتجب اإلضافة .)بال أل(  . قوله:4
هما: أنـه في تفسير العلم المرتجل قوالن: أحد)مجهول أصل أو بال استعمال( .قوله: 5

مـــا جهـــل أصـــله فلـــم يـــدر هـــل اســـتعمل فـــي النكـــرات أو ال؟ والثـــاني: الـــذي لـــم يســـبق لـــه 
 وضع في النكرات. سعاد ومذحج.

الَعَلم إما مرتجل وإما منقول وزاد السـيوطي )واسطة وحلف أل من ذا وجب( . قوله: 6
ون معرفـًا القسم الثالث بأن يكون واسـطة وهـو مـا اكتسـب علميتـه بالغلبـة وهـو إمـا أن يكـ

بــأل كااعشــى والنابغــة أو مضــافًا كــابن عمــر وابــن عبــاس، وقــد أوردهمــا ابــن مالــك فــي 
 المعرف بأل.

كاليســـع  ارتجــاالً  وضــع علـــملـــو قارنــت الـــلم  ) ررر ن تقرررارن مرتجررل والنقرررل(. قولــه: 7
كالنضر والنعمان فحكمهـا حكـم مـا غلـب بهـا مـن اللـزوم إال فـي النـداء  نقلً أو والسموأل 

 فة.واإلضا
 . قوله:8

َُعٌَدددددددددددددددددددددد  ُِإْ ُن دددددددددددددددددددددد ِ     َوَسُ َددددددددددددددددددددددد  و  
 

 َوسُِإَذَُ  ددددددددددددددددددددددغِ َ ُبَددددددددددددددددددددددْهُِإْ ُثد نِ  َددددددددددددددددددددددِ 
إذا نــودي العلــم نحــو: "يــا زيــد" فااصــح أنــه بــاق علــى علميتــه ويــزداد بالنــداء وضــوحًا  

مـن  رأيـت زيـداً  : "نحـووكذا إذا صغر فل تزول عنه العلمية، وتزول فـي التثنيـة والجمـع 
 والزيديَن" فحكم زيد كحكم النكرة وإن كان علمًا. ينالزيدَ 
 ر فالهمز  أو ال البعض  منه ةعفن()وما به سمي من ذي عمل رررررررررررر . قوله:9

يحكــى المســمى بــه مــن متضــمن عمــٍل فلــو ســمي رجــل "لزيــد بزيــد أو فــي زيــد" »أي 
فتقــول: "جــاء لزيــد" و"رأيــت لزيــد" وفــي النــداء "يــا لزيــد"، أو إســناٍد نحــو: "محمــد قــائم" أو 
إتباٍع مثل: "زيد الظريف" أو "زيد وعمـرو" أو منجلـي نحـو: "وزيـد" أو مركـب مـن حـرفين 

سـم نحـو: "بأنـت"، أو مـن حـرف وفعـل نحـو: "هلـم"، نحو: "كأنمـا، ليتمـا" أو مـن حـرف وا
أو فعــل واســم مثــل: "حبــذا". فحكــم هــذا كلــه أن يحكــى فــي حالــة الرفــع والنصــب والجــر 
علــى حالــه ويتــرك علــى لفظــه وال يغيــر ال فــي النــداء وال غيــره وحكمــه أنــه ال يضــاف وال 

ا حــرف لــين يصــغر وال يــرخم وال يثنــى وال يجمــع، إن ســميت بكلمــة علــى حــرفين ثانيهمــ
"، وإن ســميت بكلمــة علــى حــرفين وقــد حــذف منهــا شــيء  نحــو: "لــو" ضــعف ثانيهمــا: "لــو 
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كنحــو: "يــد ودم" رد المحــذوف حالــة التســمية، وإن ســميت بحــرف لــيس بعــض كلمــة فــإن 
تحرك نحو: "الم الجر" مثًل َكم ل بتضعيفه مـن جـنس حركتـه، وإن سـكن كمـل بتضـعيفه 

ن سكن كالباء من "اضرب" كمل بهمز الوصـل، وإن من جنسه، وإن كان بعض كلمة فإ
 (1). «حرك كمل بتضعيفه من جنسه

 المسألة الثانية: في أسماء اإلشارة:
وددددددددددددددددددددددددد   ُو وسِء(َُو ُ َْوم ثددددددددددددددددددددددددد    ِإس 
 

ٌْمْددددددددددددِِ ُفَِدَْح َددددددددددددِ  ُْ    َددددددددددددَِ َ َُهددددددددددددُِوِو
 ِ َ ٌْ د ْ دددددددددددددددِةَُ دددددددددددددددُِنَدَ دددددددددددددددة   ه نَدددددددددددددددَُِوِ ْ ُِو

 
َو َِ دددددددددِ  ُُج  ددددددددد  َُ  دددددددددِ   َْ َُِْْو ِْدددددددددْ ُبِددددددددد (َو  

ِهن ددددددددددددددددُِ َوِ ددددددددددددددددد ُِ  َُِْهن ددددددددددددددددُِ  ُ   وف دددددددددددددددد
 

ددددددددددددددُِنَُ  ِ ددددددددددددددْ (ِ ْ َددددددددددددددَُِوِفَُْو  َ ددددددددددددددِِ ُ      
 الزيادات هنا متفرعة كاآلتي: 

اللم في المثنى والجمـع مـع "ذان وأوالء" فـل يقـال أي تمتنع )المثنى وأوالا(  . قوله:1
 "ذان لك وأوالءلك" بل يقال "ذانك وأولئك".

الكــاف التــي تلتحــق باإلشــارة إلــى المكــان  )لقررن برره القرراف جمررودا  لزمررا( أي . قولــه:2
 البعيد تلزم حالة واحدة وال تتصرف تصرف كاف ذا.

ــة، أي الوقــف علــى: "َهن ــا،  )وقررف بالهررا ( . قولــه:3 َثــم ، هن ــا" بالهــاء فيقــال: "َهن ــة، َثم 
 هن ة".

قــد يشـار بُهَنــا المخففـة وهنــا المشـددة للزمــان نحــو: )وفرري الزمرران ربمررا تفري(  . قولـه:4
 (3)(ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)أي يــــــوم ااحــــــزاب (2)(ڳ ڳ ڳ)

 .(4) أي يوم القيامة

                              
 . 230-1/229المطالع:  (1)

 . 11ااحزاب: (2)

 . 30يونس: (3)

 . 1/232انظر: المطالع (4)
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 المسألة الثالثة: المعرف باألداة:
)ِْ ُ و ددددددددددددددد     ُن   ددددددددددددددد    َ ْ ُدَحددددددددددددددد   
 

 ُِْ ٌَْ دددددددددددددددد ٌ َددددددددددددددددْ َُع  َوددددددددددددددددال  ُ َددددددددددددددددْ ُ وَك 
َُِذ وَُ ددددددددددددددددددَ ُِ   َعَِة  دددددددددددددددددد  َُ ْ ددددددددددددددددددح    

 
ٌْددددددددِ ُ وُف  ُ وُفَُْوِ   ِْ َُودددددددد  ِْك ُِِفَُْْ ِدددددددد  

ٌََ ددددددددددددددددددددِ   و ْي هددددددددددددددددددددُِِجن دددددددددددددددددددد    ُِإْ َُ 
 

ددددددددددددددده ََُمَددددددددددددددد  َ ددددددددددددددد  َُوفَدددددددددددددددِك  َ ْوُدََحِ  دْ  َُ ِ  
 و ْي هدددددددددددددددَُِعددددددددددددددد ِ ْ ُِ َدددددددددددددددَُِْوَمِِه  ددددددددددددددد ُْ 

 
 َوعددددددددددْ َُ ددددددددددِمْي ُ َددددددددددْةَُ َ بد ددددددددددْ َُِذ  ددددددددددْ ( 

 الزيادات هنا متفرعة كاآلتي: 
ذهبــوا إلــى أن وجمهــور النحــويين  (1)أي ســيبويه )وسرريبويه( )وكلهرر  عليرره( . قولــه:1

 (2) فقط.أداة التعريف هي اللم 

نوعان عهدية وجنسية فااولى ما عهد مـدلول مصـحوبها بحضـور حسـي بـأن  أل». 2
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ): فأعيــد مصــحوبا بــأل نحــو تقــدم ذكــره لفظــاً 

لمــــن  "القرطــــاس"أو كــــان مشــــاهدا كقولــــك  (3)(ٴۇ ۋ ۋ ۆ ۆ ۈ ۈ

ۓ ): حـال الخطـاب نحـو . أو علمي: بأن لم يتقدم له ذكر ولم يكـن مشـاهداً سدد سهماً 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) (5)(گ گ ڳ ڳ) (4)(ۓ ڭ ڭ

 .(6)(پ

                              
 .3/324الكتاب (1)

 . 1/301نظر: همع الهوامع ا (2)

 . 16-15المز مل: (3)

 . 40التوبة: (4)

 . 18الفتح: (5)

 . 16النازعات: (6)
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 :نحو ال حقيقة وال مجازاً  "كل"إما لتعريف الماهية وهي التي ال يخلفها : الثانية
 "وهللا ال أتــزوج النســاء وال ألــبس الثيــاب"وقولــك:  (1)(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )

ٿ ٹ  ): نحـــــــو حقيقــــــةً  "كـــــــل"وإمــــــا الســــــتغراق اافـــــــراد وهــــــي التـــــــي تخلفهــــــا 

ٻ ٻ ٻ پ ): االستثناء مـن مـدخولها نحـو وعلمتها أن يصح (2)(ٹ

لمعنـاه  وصحة نعته بالجمع وإضافة أفعل إليـه اعتبـاراً  (3)(پ پ ڀ ڀ پ

أهلــك النــاس الــدينار الحمــر والــدرهم "وقــولهم:  (4)(ى ائ ائ ەئ ەئ)نحــو: 
وإمــا الســتغراق خصــائص اافــراد مبالغــة فــي المــدح أو الــذم وهــي التــي تخلفهــا  "البــيض

فيمــا جـوزه الكوفيــون وبعــض البصـريين وكثيــر مــن  "زيــد الرجــل علمـاً  : "نحـو مجــازاً  "كـل"
 .(6) « (5)(ۈئ ۈئ ېئ ېئ )المتأخرين وخرجوا عليه: 

 ملحظة: قوله: )أل حرف تعريف( عبارة ابن مالك.
 المسألة الرابعة: الموصول:

َُو  َ دددددددددددددال ْ َُوددددددددددددد   ُ َ ددددددددددددد    وَُجْ  ددددددددددددد
 

دددددددددددددددددد  ِ (َُ  ىلوَ  ددددددددددددددددددْ َُ ْوُ َددددددددددددددددددْْيِه ُ    
ٌ ددددددددددد  ْ (ُِو والئددددددددددد ُ َوِ دددددددددددْ  ودددددددددددالََُو   َو

 
 ُْ َُِ ددددددددددده  ُك   وَ ددددددددددد ُو دددددددددددُِو ْ ُن  دددددددددددِوْ 

ُِْو دددددددددددددددددِ  َِ َُوِ دددددددددددددددددْ    َفَمدددددددددددددددددْ ُِوَ دددددددددددددددددِلِ 
 

  ددددددددددددددُِف ددددددددددددددُْو دددددددددددددد ىَُو ددددددددددددددِلُُِِ   َُ ُ  
                               

 . 30اانبياء: (1)

 . 28النساء: (2)

 . 3-2العصر: (3)

 . 31النور: (4)

 . 41النازعات: (5)

 . 310-1/309. وهمع الهوامع236-1/234انظر المطالع  (6)
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و دددددددددددددددددُُِْ  ُ ْ دددددددددددددددددوَُوَُُِلَُِِعدددددددددددددددددُونددددددددددددددددد  ُ   
 

ُِْوََكدددددددددددددددَ ََُ ددددددددددددددُِ  ْ َِمدددددددددددددددِ(     ْ  َِ ُفَدْ دددددددددددددد
ٌْدددددددددددددددددددددددددددَ َُذَوذوُبُِ  ء ُوإْ ُلُند    َددددددددددددددددددددددددددد ِ 

 
دددددددددددددددَ ٌََُوَلُْن َشدددددددددددددددْ (ُو َُ  ِ َدددددددددددددددُِ    ُِ   ددددددددددددددد

  ُو   ُ وهددددد ُ دددددْ َُ ددددد ُ دددددُِنَدددددِ  ُْ وَُ ددددد 
 

ِ َدددددددددددددددددَُِوَ دددددددددددددددددْ   ُِ   ُ   مُِ  َِ ُِ  ُْ  ْ ددددددددددددددددد َدْ   
ِْدددددددددددددددددددَ   َُ ْ   ددددددددددددددددددددْ َف  َُوْو  َ دددددددددددددددددددد ُِ   َن

 
ْْ  دددددد بغددددددِْيَُ دددددد ُو ددددددِ ُوَ دددددد ُ َددددددْةُ  (َن  

ْ ُوَدددددددددددددددددِ  ُْ  ن ددددددددددددددددد ُفَِ  وكددددددددددددددددده ُ   ددددددددددددددددد   
 

ٌَ  ُِ َدددددددددددددددددددُِ َدددددددددددددددددددِ  ُْ   ِإ ْدددددددددددددددددددالي   ُِبِ ددددددددددددددددددد
دددددددْ َ ِ َُْوَمْ دددددددَ َُ ددددددد   َ َ ْ(ِ دددددددْ ُُج ٌَْددددددد  ُ َ ْ   

 
َُْوُ  ُِِ دددْ ُ َدددْ    ََ َِ ِ َُجددد ُْدََحددد ُِْ دددْ َُوِ دددْ   

 َ دددددددددْ ُعِئدددددددددة ُو دددددددددِوِ َُو  دددددددددِ ُِ َ ُْ 
 

ُِ ْ ُ ُ ْوُ  ْ دددددددددَ بُِ  َمدددددددددهَُْْوِ ْ دددددددددِهُ َوَ ددددددددد    
ْ ُِ دددددددددد ُْ  دَْحِ فْدددددددددد  َوَسُن ددددددددددِ ْ ُعِئددددددددددَةَهِ(َُو

 
ُ َددددددددد  دددددددددْ    َُ ْ م  (َ دددددددددِئِ َِهُِ ِإْ ُبَدْ ددددددددد   ِِبْ  

ُو ِ دددددددددددد  ِبِ ْ دددددددددددده  َُكددددددددددددَِ َُ ْن  دددددددددددد  ُ  اَلَُ ْو  
 

ُ َعِمدددددد  ُِبَ ْ دددددد   دددددد   َُوُج  اَل(َ ْوَُوْ دددددد    
َُْوَمْ   ددددد َ ُ َ وَُ دددددُِو ِ دددددد  َ ِ(َ ْوُدََحدددددْ     

 
ُ وُ   ددددددددددة ُ    ددددددددددُِع ِ َ ددددددددددِ  دددددددددد     ددددددددددةُج 

 ُ ْ دددددددددِ (ُوََكدددددددددَِ ُ  ْ دددددددددَ  ََُ دددددددددِ   ََعدددددددددْ َُوند   
 

دددددددددددددددَةَ  َِ  َ دددددددددددددددَ    َُو َدددددددددددددددَِ َُوْ ددددددددددددددده ُع 
 الزيادات هنا متفرعة كاآلتي: 

الــذين تخـتص بـالعقلء وأمـا االــى ولهر  أو غيرره  خررل األلرى(  )خرص العقررال.قولـه: 1
 فهي لجمع المذكر أيضًا إال أنه ال يختص بالعقلء.

واللئــي مــن الموصــوالت مثلهمــا وهــي الــلت، أي ومــا يشــبه اللتــي  )وشرربه (. قولــه: 2
 اللء، اللواتي، اللوات، واللء واللواء بقصرهما.

 . قوله:3
ُِْو دددددددددددددددددِ َِ َُوِ دددددددددددددددددْ    َفَمدددددددددددددددددْ ُِوَ دددددددددددددددددِلِ 
 

     ُف ددددددددددددددُْو دددددددددددددد ىَُو ددددددددددددددِلُ ددددددددددددددِ 
وو ددددددددددددددددد ُْو دددددددددددددددددُِونددددددددددددددددد  ُعدددددددددددددددددِل   

 
ُِْوََكدددددددددددددددَ ََُ ددددددددددددددُِ  ْ َِمدددددددددددددددِ(     ْ  َِ ُفَدْ دددددددددددددد

إال فــي مواضــع  موال يقــع علــى غيــر العــال موقوعهــا علــى العــال   "نَمــ"ااصــل فــي »أي 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )أن ينـــــــــزل منزلتـــــــــه نحـــــــــو: : أحـــــــــدها

أن : الثـاني والثالـث. لتنزيلهـا منزلـة العاقـل حيـث عبـدوها نْ عبر عن ااصنام بَمـ (1)(ۈئ
                              

 . 5ااحقاف: (1)
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ): يقتـــرن معـــه فـــي شـــمول أو تفصـــيل فـــااول نحـــو

ـــــه:  فـــــيالقترانـــــه بالعاقـــــل فيمـــــا فصـــــل بمـــــن  (1)(ۈ  (2)(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  )قول

 ۉ ۉ ې)نحـو:  نـادراً  موقـد يقـع للعـال موقوعهـا علـى غيـر العـال "مـا"والغالب في 

ويقـــع علـــى صـــفات  (5)(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )اآليـــات  (4)(ٺ ٺ ٿ ) (3)(ې

ــــــل نحــــــو:  ــــــى نوعــــــه نحــــــو:  (6)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک)مــــــن يعق ڤ ڤ )وعل

ه كـــأن تـــرى شـــبحا تقـــدر إنســـانيته وعلـــى المـــبهم أمـــرُ  (7)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
" وإذا اخــتلط صــنف مــن يعقــل وصــنف مــن ال أخبرنــي مــا هنــاك : "وعــدم إنســانيته فتقــول

انهـــا عامـــة فـــي يعقـــل جـــاز أن يعبـــر عـــن الجميـــع بَمـــن تغليبـــًا لألفضـــل وقـــد يعبـــر بمـــا 
 (9) « (8)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )اافضل نحو: 

                              
 . 41النور: (1)

 . 45النور: (2)

 . 75ص: (3)

 . 5الشمس: (4)

 . 3الكافرون: (5)

 . 3النساء: (6)

 . 6المؤمنون: (7)

 . 1الحشر: (8)

 . 352-1/351. وهمع الهوامع 239-1/238انظر المطالع:  (9)
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أي "ذا" اســم موصــول مثــل "مــا" بثلثــة شــروط ذكــر ابــن مالــك )ولرر  تسررر(  . قولــه:4
 وبقي أال تكون لإلشارة. (1)شرطين

 . قوله: 5
  وَُ ددددد ُو   ُ وهددددد ُ دددددْ َُ ددددد ُ دددددُِنَدددددِ  ُْ
 

ِ َدددددددددددددددددَُِوَ دددددددددددددددددْ   ُِ   ُ   مُِ  َِ ُِ  ُْ  ْ ددددددددددددددددد َدْ   
ِْدددددددددددددددددددَ   َُ ْ   ددددددددددددددددددددْ َف  َُوْو  َ دددددددددددددددددددد ُِ   َن

 
ْْ  دددددد   (بغددددددِْيَُ دددددد ُو ددددددِ ُوَ دددددد ُ َددددددْةَُن  

 (3)(ڦ ڦ ڦ)(2)(ڀ ڀ ٺ ٺ)أي تقع "من، ما، أي" استفهامًا نحو:  

ڦ ڦ ڄ ڄ  )وتقـــع شـــرطًا: كقولـــه تعــــالى: . (4)(مئ ىئ يئ جب )

. (7)(ک گ گ گ گ ڳ )،(6)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )(5)(ڄ
وتقــع نكــرة موصــوفة: نحــو: "مــررت بَمــن معجــٍب لــك أو مــا معجــب لــك " "وبــأي كــريٍم" 

صفة نكرة كقولهم: "امٍر ما جدع قصير أنفه" "ومررت برجـٍل أي رجـٍل". “وتقع "ما وأي 
بــل صــلة وال صــفة وال تضــمين شــرط وال اســتفهام نحــو: وتقــع "مــا ومــن" نكــرتين تــامتين 

" و "نعم َمن هو محسن". وهذا شرح لقوله: )وهي مع مـن مـا تـرد  (8) "غسلته غسًل نعم ا
 إلى قوله: قد تكتفي(.

                              
 من إذا لم تلغ في الكلم ومثل ماذا بعدما استفهام ... أو في قوله: (1)

 . 71القصص: (2)

 . 23الشعراء: (3)

 . 81اانعام: (4)

 .123النساء:(5)

 . 197البقرة: (6)

 . 110اإلسراء: (7)

 . 242-1/241انظر المطالع:  (8)
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مــن شــروط جملــة الصــلة أن تكــون خبريــة معهــودًا )معهررود  المعنررى الخبررر(  . قولــه:6
 معناها غالبًا.

أي صلة "أل" بالجملة االسمية شـاذ نحـو: "مـن القـوم الرسـول  ()وشل بالجمل . قوله:7
 هللا منهم ".

أي ال يجــوز حــذف العائــد مــن وال تررزل عائرردها( )إن بعررض معمررول  رربن( . قولــه: )8
صلة "أل" نحو: " الضـاربها زيـد هنـد"؛ وأمـا عائـد غيرهـا فـإن كـان بعـض معمـول الصـلة 

 جاز حذفه مطلقًا.
َجــر  العائــَد باإلضــافة ال بــد أن يكــون عــامًل النصــب  الوصــف الــذي)عمررال( . قولــه: 9

 .(1)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )حتى يجوز حذ العائد معه، نحو: 
أشار به للعائد المرفـوع إذا كـان مبتـدًأ فـل يجـوز  ما عطفا خال عن النفي(. قوله:)10

حذفه إذا معطوفًا على غيره نحو: " جاء الذي زيد وهو منطلقان" أو معطوفـًا عليـه غيـره 
 (2)نحو: " الذي هو وزيد فاضلن" أو وقع بعد حرف نفي: " جاء الذي ما هو قائم". 

 ( لفظ ابن مالك.ومن وما وأل تساوي  ملحظة: قوله:)
 ألة الخامسة: الموصول الحرفي:المس
     ددددددددددد و نَُِ ددددددددددد ف َُ دددددددددددُِ  وِ َ َُ ددددددددددد ُُْ

 
َُكْ دددددددددددددددَ َُو َددددددددددددددد ُْ  ُِِْ َْ دددددددددددددددة    ٌَِ  ِ ددددددددددددددد

و  ددددددددددده ُِفْ ددددددددددده ُ  ددددددددددد  ِفَُ  ِوذَكَُْ ْ َُْو  
 

ِ ُ َدَ ددددددددددددِوَكددددددددددددْ ُِ َددددددددددددُِ  َ ددددددددددددِ ََ ُوِددددددددددددال   
و  دددددددددددددده َُب ددددددددددددددةَء َُو َددددددددددددددَ ُْ   وْ   َُْو

 
ُسَُ ددددددددددَُِ َ دددددددددد ُْ   و ددددددددددُِبدددددددددد  َُنَ دددددددددد    

َُ َددددددددددددد ُْ  ددددددددددددد   َِ ُكمدددددددددددددُِب ٌددددددددددددد ُ  ْ   ووددددددددددددد 
 

َُِْوددددددد  َُفَمدددددددَُِوَهددددددد ُْ  (وَ دددددددْ ُ َدددددددِ ْ ُِف ددددددد  
 هنا أربعة أبيات تتعلق بالموصول الحرفي كلها من زيادات السيوطي: 

                              
 . 72طه: (1)

 . 1/246انظر المطالع (2)
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أن يـؤول مـع  هضـابطوتشير إلى أن الموصـول قسـمان اسـمي: وهـو مـا تقـدم. وحرفـي: 
وهـي الناصـبة للمضـارع وتوصـل بالفعـل  "نْ أَ : "صلته بمصدر وهو خمسـة أحـرف أحـدها

وأريــد أن تقــوم  "و" أعجبنــي أن قمــت: "كــان أم مضــارعا أم أمــرا نحــو المتصــرف ماضــياً 
 .وهب وتعلم فل توصل به اتفاقاً  ى وليسالجامد كعس". بخلف كتبت إليه بأن قم "و"

وتوصــل بالمضــارع ولكونهــا بمعنــى التعليــل لــزم اقترانهــا بــاللم ظــاهرة أو  "كــي: "الثــاني
بــالفتح والتشــديد إحــدى  "أن  : "الثالــث". كــي تكرمنــي "أو"جئــت لكــي تكرمنــي : "مقـدرة نحــو

ذه الثلثـــة متفـــق وهـــ "يعجبنـــي أن زيـــدا قـــائم : "أخـــوات إن وتوصـــل باســـمها وخبرهـــا نحـــو
ھ  ) (1)(ڭ ڭ . الرابــع: "مــا" وتوصــل بفعــل متصــرف غيــر أمــر، نحــو:عليهــا

" وتوصـــل تمـــن "مفهـــم التاليـــة غالبـــاً  "لـــو": أي لوصـــف. الخـــامس (2)(ے ے

وذهـــب  (4)(ۇ ۇ ۆ ) (3)(ڃ ڃ ڃ چ )بفعـــل متصـــرف غيـــر أمـــر نحـــو: 
إلــى أن "الــذي" قــد يقــع موصــواًل حرفيــًا فيــؤول بالمصــدر  (1)وابــن مالــك (6)الفــراء (5)يــونس

                              
 .25التوبة:(1)

 .116النحل:(2)

 . 96البقرة: (3)

 . 9القلم: (4)

مولى بني الليث، أخذ عن أبي عمرو بن العلء وحماد بن يونس بن حبيب بن عبد الرحمن الضبي موالهم أو  (5) 
سلمة. إمام في النحو واللغة، لـه فيـه قيـاس ومـذاهب تـروي عنـه، سـمع مـن العـرب. أخـذ عنـه الكسـائي والفـراء، 
وروى عنــه ســيبويه فــأكثر. قــال أبــو عبيــدة: اختلفــت إلــى يــونس أربعــين ســنة أمــأل ألــواحي مــن حفظــه.، عــاش 

. ولم يتزوج، ولم يتسر، ولـم يكـن لـه همـة إال طلـب العلـم. جـاوز المائـة، مـات سـنة اثنتـين 1ةثمانيًا وثمانين سن
 .324-1/323وثمانين ومائة.انظر: البلغة للفيروزآبادي

(، المؤلـف: أبـو زكريـا يحيـى بـن زيـاد بـن عبـد هللا بـن منظـور الـديلمي الفـراء 1/446انظر: )معاني القرآن للفراء (6)
-المحقــق: أحمــد يوســف النجــاتي / محمــد علــي النجــار / عبــد الفتــاح إســماعيل الشــلبيهـــ(، 207)المتــوفى: 

  مصر، الطبعة: ااولى. –الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة 
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أي كخوضـــهم، والجمهـــور منعـــوا ذلـــك  (2)(ٿ ٹ ٹ )وخرجـــوا عليـــه: 
 (4)وأولوا اآلية أي كالجمع الذي خاضوا . (3)

 المسألة السادسة: خاتمة في الحكاية:
ََُُُ َ دددددددَ  ُ ن ددددددد  ُ  ْو َددددددد َوَو  ددددددد   ِءُِْ َُو  

 
ُكِْومدددددددددددددددِءُِ    وُ  ددددددددددددددْهُبغدددددددددددددددْيُعِ دددددددددددددده 

ددددددددددد ُِ ددددددددددد  َْ وَ ٌَددددددددددد  َُمل   ددددددددددد  ُسُ  ْ َ ىَو  
 

ُِْدََحدددددددددد َُ  ٌِدددددددددد وِوِمْث ُِ   َ ددددددددددِفُِ  ىَ ددددددددددَُِبْندددددددددد  
دَْحدددددددددِ ُإ ُْ    دددددددددِذَُو م  ددددددددد  ُوَ عددددددددد ْبَُو

 
  ُِ ْ ددددد ُن َ دددددْ َُو إىلُِوْ ددددد    ُِ مددددد ْْ َنِ دددددْ (ُدَح   

يحكـى الوصـف المعـرف »هذه الخاتمة تتعلق بالزيادة في باب الحكاية قال السـيوطي:  
قــام  "ملحقــة بــأل واليــاء المشــددة )كــالمني( لمــن قــال مــثلً  "بمــن" (5)المنســوب قــال ســيبوبه

فيقـال: "المنـي"، ثـم ذهـب جماعـة إلـى تعمـيم ذلـك فـي العاقـل وغيـره وخصـه  "زيد القرشي
بالعاقــــل، وحكــــى غيــــره: كالمــــائي، والمــــاوي، وال يحكــــى علــــم متبــــع بغيــــر ابــــن  (6)المبــــرد

مضـاف لعلــم، ويحكـى المتبــع بـذلك كقولــك: "مـن زيــد بـن عمــرو "لمـن قــال: "مـررت بزيــد 
بـن عمــرٍو"، ويحكــى التمييــز بمـاذا، وإذا نســب إلــى حــرف أو غيـره حكــمٌ  هــو للفظــه دون 

وأنهــاكم  »ه العامــل وقــد روي قولــه: معنــاه جــاز أن يحكــى، وجــاز أن يعــرب بمــا يقتضــي

=                              
 .1/218شرح التسهيل البن مالك (1)

 . 69التوبة: (2)

 .2/996انظر: ارتشاف الضرب (3)

 . 315-1/314. وهمع الهوامع248-1/247انظر المطالع (4)

 .2/415الكتاب:  (5)

، والمبرد هو: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، إمـام النحـويين فـي البصـرة، أخـذ عـن 2/306انظر: المقتضب  (6)
هـ ودفن بمقبـرة الكوفـة، انظـر بغيـة 285المازني وأبي حاتم السجستاني، ألف "المقتضب" و"الكامل" وغيرهما ت

 . 2/116الوعاة 
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بـــالفتح علـــى الحكايـــة، وبـــالجر علـــى اإلعـــراب، ومـــن اإلعـــراب قـــول  «(1) عـــن قيـــل وقـــال
 الشاعر: 

ررررررررررررررر         ررررررررررررررر      و  يررررررررررررررر  م  ي رررررررررررررررت    ي رررررررررررررررت     
 

 إ ن     ي  ررررررررررررررررررررررررررررررا  وإ ن    رررررررررررررررررررررررررررررروًّ  ع مررررررررررررررررررررررررررررررا   )2( 
وتصير ااداة في هذا االستعمال اسمًا ولذلك يخبر عنها فـي نحـو: "ضـرب "فعـل مـاض  

 (3) «.و "من" حرف جر

  

                              
.اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المؤلف: 10/423ة، صحيح ابن حبان، كتاب السير، باب طاعة اائم (1)

محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد بـــن حبـــان بـــن معـــاذ بـــن َمْعبـــَد، التميمـــي، أبـــو حـــاتم، الـــدارمي، الُبســـتي )المتـــوفى: 
هــ(، حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق  739هـ(، ترتيب: اامير علء الدين علي بن بلبـان الفارسـي )المتـوفى: 354

م، عـــدد  1988 -هــــ  1408نـــؤوط، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، الطبعـــة: ااولـــى، عليـــه: شـــعيب اار 
. 8/100صـحيح البخــاري، كتــاب الرقـاق، بــاب مـا يكــره مـن قيــل وقــال:  . وري بألفــاظ مقاربـة فــي18ااجـزاء: 

بــاب النهــي عــن كثــرة المســائل مــن غيــر حاجــة، والنهــي عــن منــع وهــات، وهــو  وصــحيح مســلم، كتــاب الحــدود،
 المتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما ال يستحقها

، وروي بــنفس هــذا اللفــظ فــي معجــم أبــي يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المُثنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــلل 3/1341 
 -، المحقــق: إرشــاد الحــق ااثــري الناشــر: إدارة العلــوم ااثريــة 1/49هـــ( 307التميمــي، الموصــلي )المتــوفى: 

 . 1407ولى، فيصل آباد الطبعة: اا

هذا البيت من الخفيف وقائلـه أبـو زبيـد الطـائي وهـو حرملـة بـن المنـذر وترجمتـه فـي طبقـات الشـعراء البـن سـلم  (2)
-جمعـه نـوري حمـودي. مطبعـة المعـارف -. شعر أبـي زبيـد الطـائي 24، وقد ورد البيت في ديوانه ص 132

 م.1967بغداد سنة 

والشــاهد فيـه قولــه: ( ومــن بعـدهم مــن النحـاة. 235/ 1( والمقتضـب )261/ 3وهـو مــن شـواهد ســيبويه فـي الكتــاب ) 
 "ليٌت" و"ليًتا" و"لوًّا" حيث أعربها بالحركات انها صارت أسماء لكلماتها بمعنى التمني.

 . 251-1/250المطالع  (3)



 

 

 الفصل الاالث: يف العمد
 

 المبحث األول: المبتدأ والخبر

 

 المبحث الثاني: النواسخ

 

 والفعل المضارعالمبحث الثالث: في الفاعل ونائبه 
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 الفصل الاالث: يف العمد

 املبحث األول: املبتدأ واخلرب
 المسألة األولى: في أصل المرفوعات: 

ْ َُو  َ   ددددددددددددد ُف مدددددددددددددُِوَددددددددددددد ٌَ  دددددددددددددَ  ْ  َد هُ  َو  
 

ََُ ْوُفَُ  ِِعدددددددددددهُ ِفَُْو  فْدددددددددددِ َُهدددددددددددْهُ   دْ َدددددددددددة   
ٌ دددددددددددددددددد ُْ  ددددددددددددددددددِ  َُيْ ُِس ِ  دددددددددددددددددده   ُك   ْ  َوَوْجدددددددددددددددددد

 
دددددددده َُ ْ ددددددددهُ   ُك  (ِ ددددددددْ ُ َُ  ددددددددَِ َُودددددددد      

في أصل المرفوعات  النحاة اختلفهذه الزيادة بيان الخلف في أصل المرفوعات،  
ووجهه أنه ، (2)مالكواختاره ابن  (1)المبتدأ والفاعل فرع عنه وعزي إلى سيبويه :فقيل

مبدوء به في الكلم وأنه ال يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر والفاعل تزول فاعليته إذا 
أصل والمبتدأ فرع  (3)الفاعل :وقيل ،تقدم وأنه عامل معمول والفاعل معمول ال غير

ووجهه أن عامله لفظي وهو أقوى من عامل  (1)ورجحه ابن الخباز (4)عنه وعزي للخليل

                              
ـــره ابـــن يعـــيش فـــي شـــرح . قـــال ســـيبويه: "واعلـــم أن  ا23 /1الكتـــاب لســـيبويه  (1) ُل وأحوالـــهد االبتـــداء" وفس  الســـم أو 

ل  له المبتدأ؛ ان المبتدأ هو االسم المرفوع، واالبتداء هو العام ل".1/73المفص   : "يريد أو 

ل العدد، والن كرة قبل المعرفة"1/24 -أيًضا  -وقال سيبويه  ل جزء، كما كان الواحُد أو   : "فالمبتدأ أو 

 .1/283وائد البن مالكشرح تسهيل الف (2)

ـل  (3) ـل الفاعـل أو اًل، 1/73قال ابن يعيش فـي شـرح المفص  : "وعليـه ُحـذ اق أصـحابنا"، وذكـر الز مخشـري  فـي المفص 
ـذور  -كـذلك  -وحمل عليه المبتدأ والخبـر؛ وذهـب إليـه  . 152ابـن الحاجـب، واختـاره ابـن هشـام فـي شـرح الش 

ل   .71، 1/23 ، وشرحها68والكافية ، 18انظر: المفص 

(، المؤلـــف: أبـــو عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــيم 144انظـــر: ) الجمـــل فـــي النحـــو للخليـــل  (4)
م، 1995هـــ 1416هـــ(، المحقــق: د. فخــر الــدين قبــاوة، الطبعــة الخامســة، 170الفراهيــدي البصــري )المتــوفى: 

 تدأ. ، وعزي إليه انه لم يصرح وإنما قدمه على المب1عدد ااجزاء: 
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فإنه إنما رفع للفرق بينه وبين المفعول وليس المبتدأ كذلك وااصل في  المعنوي المبتدأ 
اإلعراب أن يكون للفرق بين المعاني وقيل كلهما أصلن وليس أحدهما بمحمول على 

قال وكذلك  (4)وابن السراج (3)ونقله عن ااخفش (2)اآلخر وال فرع عنه واختاره الرضي
تثنى أصول في النصب كالمفعول وليست بمحمولة عليه كما هو التمييز والحال والمس

 (1)الخلف ال يجدي شيئًا".وهذا  : "قال أبو حيان .(5)مذهب النحاة انتهى

=                              
. وابـن الخبـاز هـو: أحمـد بـن الحسـين بـن أحمـد 2/844انظر: تمهيد القواعد بشرح تسـهيل الفوائـد لنـاظر الجـيش (1)

بن معالي بن منصور بن علي الشيخ شمس الدين بن الخباز ااربلـي الموصـلي النحـوي الضـرير، كـان أسـتاذا 
.، مصنفاته: صـنف شـرح ألفيـة ابـن معـط، وهـو بارعا علمة زمانه في النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض

نحو( وله أيضا النهاية في النحو. مـات بالموصـل فـي العاشـر  1823مخطوط مصور بدار الكتب تحت رقم )
 هـ(. 637من رجب سنة )

 (.304/ 1انظر ترجمته في: بغية الوعاة )

. والرضـــي هـــو: محمـــد بـــن الحســـن الرضـــي ااســـتراباذي، نجـــم الـــدين: عـــالم 1/70انظـــر شـــرح الكافيـــة للرضـــي (2)
ط(  -بالعربية، من أهل أستراباذ )من أعمال طبرستان( اشتهر بكتابيه )الوافية في شرح الكافية، البن الحاجب 

ماة بالشافية، في علم الصرف ط( وهي المس -و )شرح مقدمة ابن الحاجب  686في النحو جزآن، أكمله سنة 
 . 6/86هـ. أنظر: ااعلم للزكلي  686توفي 

كل ما عنـده، وهـو هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، فارسي ااصل مثل سيبويه، وقد لزمه وتتلمذ له، وأخذ عنه  (3)
مـن مثـل  الذي روى عنه كتابـه، وقـد جلـس بعـده للطـلب يمليـه ويشـرحه ويبينـه، وعنـه أخـذه تلميـذه البصـريون 

للهجــرة. انظــر:  211الجرمــي والمــازني، وأخــذه عنــه علمــاء الكوفــة وعلــى رأســهم إمــامهم الكســائي، تــوفي ســنة 
.المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بـن عبيـد هللا اانصـاري، أبـو البركـات، 1/108نزهة االباء في طبقات اادباء

 امرائيهـ( المحقق: إبراهيم الس577كمال الدين اانباري )المتوفى: 

 .1م. عدد ااجزاء:  1985 -هـ  1405ااردن الطبعة: الثالثة،  –الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء 

( المؤلف: أبو بكر محمد بن السري بـن سـهل النحـوي المعـروف بـابن السـراج 1/58انظر: )ااصول في النحو  (4)
 .3بيروت، عدد ااجزاء:  –سالة، لبنان هـ(، المحقق: عبد الحسين الفتلي، الناشر: مؤسسة الر 316)المتوفى: 

 . 253-1/252، والمطالع السعيدة 1/359همع الهوامع  (5)
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 كذا قال أبو حيان، وفي الحقيقة ينبني عليها أمران:

ااول: التقديم في التبويب فمن رأى أن ااصل هو الفاعل قدمه أول باب من 
 رأى المبتدأ فكذلك.المرفوعات، ومن 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) الثاني: في إعراب لفظ الجللة من قوله:

فمن رأى الفاعل قال التقدير: خلقهن هللا، ومن  (2)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) رأى المبتدأ قال: هللا خلقهن، وكذلك في المصدر من قوله:

 الخلف.التقدير: ولو ثبت صبرهم، أو ولو صبرهم ثبت بناًء على هذا  (3)(پ

 المسألة الثانية: تعريف المبتدأ:  

دددددددددد ِ َ َ ج   ُِ   َِْ دددددددددد  َُعددددددددددِ َُْوَ ِِ ددددددددددِهَُوْ ظدددددددددد
 

ْ َُْوم  دْ َدددددددددددددددةَ(  ئِدددددددددددددددة ُ  ْ دددددددددددددددِ ََُعْنددددددددددددددد  سَُ 
المجــرد مــن عامــل لفظــي غيــر المزيــد ونحــوه مخبــرًا عنــه أو وصــفًا المبتــدأ هــو االســم  

 سابقًا رافعًا لمنفصل كاٍف.

 المسألة الثالثة: في المبتدأ الوصف الذي له فاعل أغنى:
َُكَ دددددددددد  ُ ََِفدددددددددد  ُوِ َمددددددددددِ ْ َُوْ دددددددددد    ِوِ ْندددددددددد
 

ََ  َُ ْوَُ دددددددددددددُِندَُ  ْ ُ  ْ ددددددددددددد َدْ  َ ددددددددددددد َ ْ دددددددددددددِ     
 ُْ َْ ُِْ َدددددددددددددَِ َُ َ دددددددددددددَِ َُْوِ ْ دددددددددددددِهُس ِو نِددددددددددددد  

 
ْ َُو  ْ دددددددددددَ   َُ َدددددددددددْةُج ِ دددددددددددالَُ  ْدددددددددددِ ُْوَددددددددددد   )  

 
=                              
 .244 /3التذييل والتكميل ابي حيان (1)

 .61العنكبوت:(2)

 .5الُحُجرات:(3)
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ٌَِمدددددددددددُِبَدْ دددددددددددة َُ دددددددددددَ ُْ ْ ُ   َدددددددددددِِبْتَُف  فَدددددددددددَِ
 

ْ (ِفُْ  ْ ددددددددددددَ   َُوََنْددددددددددددِ ِ ََُ ْ ددددددددددددَ َِ ُ َددددددددددددد   
 هنا زيادتان: 

واجــل  ؛هــذا الوصــف قــائم مقــام الفعــل لشــدة شــبهه بــهأي  قولــه: )لكونــه... البيــت( .1
ذلك منـع مـا يمنـع منـه الفعـل فـل يخبـر عنـه وال يصـغر وال يعـرف بـأل وال يثنـى وال 

 .يجمع كما ال يقبل الفعل شيئا من ذلك
ْحررِوِه األ ْمررر اِن ق ررْر( قولــه:  .2 ن  د  و  وفــي جمــع  "أقــائم زيــد" :فــي اإلفــراد نحــوأي )ِفررْي ُمْفررر 

" أجنــب الزيــدان :وفيمــا اســتوى فيــه المفــرد وغيــره نحــو "أقيــام الرجــال" :التكســير نحــو
جاز اامـران فـي اإلعـراب: الوصـف مبتـدأ ولـه فاعـل سـد مسـد الخبـر، أو الوصـف 

 خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر.

 المسألة الرابعة: في رافع المبتدأ والخبر:
سب دددددددددددددةَء ُ ََِفددددددددددددد ُ    َدددددددددددددةَُ  د دددددددددددددَ ى   دَُُْو

 
ٌ دددددددددددددددددَ َُسْ ددددددددددددددددد َُ  وِ ُ َُجْ  َ( َُِْْخدددددددددددددددددَ ْوسُ   

ُ َد  ددددددددهُِْ ْوم  دْ َددددددددةََُْ فَددددددددْ َُ ددددددددَ َُ  َوَ دددددددد ُْ   
 

َ  ددددددددددددد  َ ددددددددددددد  ب(َُو  ْ دددددددددددددَ  َُ   ُِ هُْنَدَ َف ددددددددددددد  
 زيادتان:هنا  

علـى االبتـداء هـو االبتـداء ومعنـى  رافـع المبتـدأأي  )جعلك االسـم أواًل لتخبـرا(وقوله  .1
 .(1) ليخبر عنه أوالً  االسم جعل هذا القول

مــن المبتــدأ والخبــر  إن كــلً قــول قولــه:)ومن يقــل ترافعــا صــوب( تــرجيح الســيوطي ل .2
 (2)اآلخر.  رفع

                              
 .1/256المطالع   (1)

 .364 /1للستزادة حول المسألة ينظر الهمع  (2)
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 المسألة الخامسة: في الخبر المفرد المشتق:
َُْ َُجددددددَ ىَُعٌَدددددد َُْودددددِ ْ ُوَددددددْ  ُْ ُدََحْ ددددد   وَدددددد  

 
ٌ ددددددددددددددددددددددَو ََِفددددددددددددددددددددد  َُْوظ دددددددددددددددددددددد  َ ِْم ُْ ِِهِ ُسَُ  

  ُ ُِ ٌْددددددددد     َمل دددددددددُ  ددددددددد َُُ  ُدَحدددددددددِ  ُ ٌْددددددددد  
 

ُكدددددددددددددِ  (  ودَحدددددددددددددِس   ُِ ْ ُن  ددددددددددددد ددددددددددددد  ودَحْم 
 زيادتان: هنا 

يرفــــع ضــــميرًا عنــــدما  يتحمــــلال المشــــتق قولــــه: )ورافــــع الظــــاهر  ال يحملــــه( أي  .1
 ".زيد ممرور به" :نحو أو محلً  "الزيدان قائم أبوهما" :نحو لفظاً  ظاهراً 

تعـدد الخبــر المشـتق والجميــع فـي المعنــى ي قولـه: )خلــف .... البيـت( أي عنــدما .2
إال ضـمير  هليس في (1)الفارسي قال أقوال: ففيه  "هذا حلو حامض" :واحد نحو

واحــد يحملــه الثــاني ان ااول تنــزل مــن الثــاني منزلــة الجــزء وصــار الخبــر إنمــا 
وقـــال بعضـــهم يقـــدر فـــي ااول انـــه الخبـــر فـــي الحقيقـــة والثـــاني  .هـــو بتمامهـــا

الذي اختـاره أن " :وقال أبو حيان ".هذا حلو فيه حموضة" :كالصفة له والتقدير
 الشـــتقاقهما وال يلـــزم أن يكـــون كـــل واحـــد منهمـــا خبـــراً  مـــل ضـــميراً منهمـــا يح كـــلً 

 (2)". على حياله ان المقصود جمع الطعمين والمعنى أن فيه حلوة وحموضة
أو نعتــا كحكمــه إذا وقــع خبــرا فــي تحمــل الضــمير  وحكــم المشــتق إذا وقــع حــاالً 

 .(3)وخلفًا  إبرازه وفاقاً و واستتاره 

 :العائد وما يغني عنه في الجملة الخبريةالمسألة السادسة: حذف 
دددددددددددْ ُِإ    َُ ْ ددددددددددد  ُ  ْ    سَوَْ ددددددددددد َ دددددددددددَُِلَُْن

 
ُِ ْ َدددددددددددددددْ ِ َُوَ دددددددددددددددَُِ   ىُِإىَلُ  ددددددددددددددد    ِإْ ُج 

 
                              

 (198/ 1الحجة ابي علي الفارسي )  (1)

 ؛ 1138 -1137 /3انظر: االتشاف  (2)

 .1/367الهمع  (3)
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ةََُْتِْ ئَددددددددددددددد  َُْوَ ِِ دددددددددددددددِهَُوَوظ دددددددددددددددِِهِ ُ َددددددددددددددد  
 

ْ َُوِإَ ددددددددددددددددِ َ  ُند َ ددددددددددددددددةُْ  َُعْندددددددددددددددد   َدن دددددددددددددددد ب 
ْ ُِ ْوَ دددددددددددددددِ  ُُجٌددددددددددددددد  ُدََحَ نْددددددددددددددد  َوَع ْددددددددددددددد  

 
ٌَْ دددددددددددددددد   دددددددددددددددد   ُ د  ْ َُ ِوَُْو  م  (َ ْوَُ ددددددددددددددددْ     

 هنا مسألتان: 

أن يجــر بحـرف وال يـؤدي حذفـه إلـى تهيئــة ال يجـوز حـذف الضـمير العائـد إال  األولرى:
الرغيـف نحو:" ،أي منوان منـه بخـلف مـا إذا أدى "السمن منوان بدرهمنحو:"عامل آخر 

أم لـم  "زيـد أنـا ضـاربه" :أو جر بإضـافة سـواء كـان أصـله النصـب نحـو ؛تريد منه "أكلت
 ."زيد قام غلمه"يكن نحو 

 "زيــد قــام زيــد :تكــرار المبتــدأ بلفظــه نحــو: ويغنــي عــن الضــمير أشــياء، أحــدها: الثانيررة
 (1)(ے ۓ ۓ ڭ ڭ) :وأكثـــــر مـــــا يكـــــون فـــــي مواضـــــع التهويـــــل والتفخـــــيم نحـــــو

 .(2)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) :نحو ةوالثاني: اإلشار 

طف جملـة فيهـا ضـمير المبتـدأ بفـاء السـببية علـى الجملـة المخبـر بـه الخاليـة الثالث: ع
 :منه نحو

 (3)فيبدو وتارات يجم فيغرق  وإنسان عينى يحسر الماء تارة

عائـد علـى إنسـان المبتـدأ وهـي معطوفـة بالفـاء علـى يحسـر المـاء ففي يبـدو ضـمير 
 .الخبر

 ".زيد يقوم عمرو:"شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحوالرابع: 

                              
 .2الحاقة:(1)

 .26ااعراف:(2)

  .386البيت من بحر الطويل من قصيدة لذي الرمة ، انظر ديوانه: ص   (3)
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ىئ ىئ ی ی ی ی )الخامس: عموم يشمل المبتـدأ نحـو:

 (1)(جئ حئ مئ ىئ يئ

 :اسم الفاعل في متعلق خبر شبه الجملة حالمسألة السابعة: ترجي

ِ (ُِ ْ ددددددددددددد دَُ َ ْوَُجدددددددددددد  َُ  َ َِ دددددددددددد  ُِ َ  َُْوَ ْ فدددددددددددد  
 

ُ َبَدددددددددددددْ (  ٌِددددددددددددَتُ َوَْوَ ْ دددددددددددد   َُع َُكددددددددددددِِئ     و
 هنا زيادتان: 

 اشترط في شبه الجملة لإلخبار بها أن تكون تامة. :)تماما (ااولى: قوله

رررْر  الثانيـــة: قولـــه: ْصرررُف أ ب   متعلقـــه يجـــوز تقـــديريكـــون الخبـــر شـــبه جملـــة  ا( عنـــدم)و اْلو 
زيد كـائن أو مسـتقر أو كـان أو  "زيد عندك أو في الدار"فالتقدير في  ،وبالفعلبالوصف 

 (4)وأبــو حيــان (3)وابــن مالــك هنــا (2)الســيوطيواختلــف فــي ااولــى منهمــا فــرجح  ،اســتقر
وارد، وهــذا الــذي أميــل  تقــدير اســم الفاعــل ان ااصــل فــي الخبــر اإلفــراد والتصــريح بــه

 إليه.

  

                              
 .170ااعراف:(1)

 .1/375الهمع (2)

 .317 /1شرح التسهيل البن مالك  (3)

 .1121 /3االرتشاف (4)
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المسألة الثامنة: اإلشارة إلى الخالف والترجيح في اإلخباار بالزماان عان    
 الجثة:

َ دددددددددددَ َُ  ِمدددددددددددْة(ِفَُْْوم ْ  َُ َوَْ نَدددددددددددْ َُ َ دددددددددددِ ُ   
 

ددددددددددددددِ(َُسُِإْ ُ َِ ددددددددددددددَعددددددددددددددْ ُج ث دددددددددددددد  ُ  ََ ةُْ َنوِثد   
ااسماء أربعة: اسم جثة وصفته واسم معنى وصفته مثل: "ضربت زيدًا الطويـل ضـربًا  

 )جثـة(زمـان عـن عينال بظـرف خبـرل يُ ضـرب: اسـم معنـى فـشديدًا" فزيدًا: اسـم جثـة، وال
 والثالــــث (1)."الرطــــب إذا جــــاء الحــــر، نحــــو: "إن كــــان فيــــه معنــــى الشــــرط وقيــــل: يجــــوز

 ".الرطب شهري ربيع" نحو: (2)،أفادإن : البن مالك والمختار وفاقاً 

 المسألة التاسعة: فيما يتعلق باالبتداء والنكرة

ِْدددددددد َوََ ْ دددددددده ُِفُْ َُوِفُُ(ْيََ ْ  َددددددددِِ ُنَدْن  
 َوِفُْ

ُ َِ دددددددددُ   دْ َدددددددددةإُ   ُ فدددددددددَْ ُع دددددددددْ      ُْع ددددددددد   
ِْدددددددددددَ  َُْْونُُِْفَُْذ ِدددددددددددِ ُ دددددددددددْي (َُوَبْ ِدددددددددددةََءُ    

 
فَِئِددددددددددددددددددَة  ُ  ْ  َددددددددددددددددددِ َ ُْي  ددددددددددددددددددْ   َُ ددددددددددددددددددْ ُ   

  ُِ َُِْ ْ   ددددددددْ ف ْ نِددددددد َْ َعددددددددِ(ْوَُوْ دددددددد ُِ  ُ َ َك  
 

َُو دََُ ْوُ  ِ(َ ددددددددددددَعددددددددددددِِ الُ  َ ْوُِفَُْجددددددددددددَ َب   
ِ دددددددةُْْ َدددددددِ  ُ ُ ْةِ ُ َ ِوََُ ْوَُوَِجدددددددَ َُْو  ددددددد   

 
دددددددددددد  ُ َُ وُِ  ددددددددددددْة(َُْو  م  َِ َُ ددددددددددددُِع  ددددددددددددَ َ   َوَْنِْ  

ُوَُ  دددددددددددد   ُ َْوُنَدَ د  وُْنَدددددددددددددْ   ََُ ْوُدََحْ دددددددددددد    
 

ُِهدددددْ (ُ ِوَُْ ُندَُ  َ ددددد  ُِ دددددْ ُدََحْ ددددد   ٌَدددددْ َدََحِ  دْ  
  ُِ  ِ ََ َ ِوَُْ دددددددددددددِ ْ   ُِ ُِإَذََْوُوَدددددددددددددْ سَُ نَدْ  ددددددددددددد  

 
 ف َددددددددددددددددِء  ُ وُفَدددددددددددددددَُِجدددددددددددددددَ ََُ ْوَُوََوَُذَ 

َ ُإ  ددددددددددددِ  ُودََحددددددددددددهُْ  (َُوِإْ ُ  ددددددددددددةِ   دَحددددددددددددِ  
 

َددددددد  َ ِوَُْوَمْدددددددد و  ُ   ددددددده ُ وُُج   ُِ ْه(َ  فددددددد  
 متفرعة كاآلتي: (3) الزيادات هنا 

                              
 .59 /4التذييل والتكميل  (1)

 قوله: وال يكون اسم زمانٍ  خبرا ... عن جثةٍ  وإن يفد فأخبرا (2)

 . 366-1/363، المطالع384-1/280راجعها في: همع الهوامع  (3)
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ان نسـبته مـن ااصـل فـي ااخبـار التنكيـر ( أي راألصل في األخبار تنقي)و . قوله: 1
 .المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل والفعل يلزمه التنكير فرجح تنكير الخبر على تعريفه

أي إذا اجتمع معرفتان فاارجح أنـك بالخيـار )فإْن عرف يفي في ذ ن خيٌر( . قوله: 2
 فما شئت منهما اجعله مبتدأ.

ذكـر ابـن مالـك منهـا  بأحـد أمـور االبتداء بالنكرة بشرط الفائدة وتحصـل غالبـاً يجوز . 3
 ستة وزاد السيوطي اآلتي:

أي حيـوان  "عاذ بقرملة ضعيف“كقولهم:  وصفاً النكرة أن تكون أي  )أو وصفا ( ااول:
 .ضعيف التجأ إلى ضعيف والقرملة شجرة ضعيفة

ڭ  (1)(ٺ ٺ ٺ ٿ ): كــــــون دعـــــــاء نحـــــــويأن أي  )ُدعرررررررا( الثــــــاني: قولـــــــه:

 .(2)(ۇ

مــا : "فــي جــواب "منحــو: "درهــ أن تكــون جوابــاً ( أي )أو فرري جرروا   وقعرراالثالــث: قولــه: 
ـــر متـــأخراً  "عنـــدي مأي: "درهـــ ؟عنـــدك ان الجـــواب  وال يجـــوز تقـــديره متقـــدماً  فيقـــدر الخب

 .يسلك به سبيل السؤال والمقدم في السؤال هو المبتدأ

 ".أحسن زيداً  ما“نحو: أن يقصد به إبهام  أو إبهاٌم قصد( أي الرابع: قوله:

 ".كل يموت : "أن يقصد به عموم نحوأي  أو العموم(الخامس: قوله: 

                              
 . 130الصافات: (1)

 . 1المطف  فين: (2)
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شـجرة سـجدت  : "أن يقصد به خرق للعادة نحو( أي )وانخراٌق ما عهد السادس: قوله:
 ".وبقرة تكلمت 

أي مــا أهــر ذا نــاب إال شــر  "(1)شــر أهــر ذا نــاب : "حصــر نحــو الســابع: أن يقصــد بــه
 شيء.أي ما جاء بك إال  "وشيء جاء بك"

 ".عجب لزيد : "أن يقصد به تعجب نحو أو تعجٌب( أي) الثامن: قوله:

 كقول الشاعر: أن يقصد به تنويع ( أي ال )أو نوعٌ  التاسع: قوله:

  يررررررررررررررررررررررررررررو  ع يمررررررررررررررررررررررررررررا ويررررررررررررررررررررررررررررو   مررررررررررررررررررررررررررررا
 

 ويرررررررررررررررررررررو  نسررررررررررررررررررررررا  ويررررررررررررررررررررررو  نسرررررررررررررررررررررر  )2( 

: نحـوهـي الحقيقـة مـن حيـث  بـه يقصـد أنأي حقيقة من حيث هي( العاشر: قوله: ) 
 ".تمرة خير من جرادة"و "رجل خير من امرأة  "

 نحو: لوال  ( أن يسبقه) أو لوالالحادي عشر: قوله :

  مقرررررررررررة  رررررررررررو   صررررررررررر  ا   و   كررررررررررر    
 مقة

 ملرررررررررررررا   ررررررررررررر ق ت م رررررررررررررا ه      ررررررررررررر  )3( 
 

                              
(. المؤلـف: أبـو الفضـل أحمـد بـن 1/370اامثـال)مثل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايلـه. انظـر: مجمـع  (1)

هــ(. المحقـق: محمـد محيـى الـدين عبـد الحميـد. الناشـر: 518محمد بن إبـراهيم الميـداني النيسـابوري )المتـوفى: 
  .2بيروت، لبنان. عدد ااجزاء:  -دار المعرفة 

( 183في ديوانـه المحقـق )ص  ه والبيت14البيت من المتقارب، للنمر بن تولب بن زهير شاعر مخزوم توفي  (2)
م(. وهــو مــن شــواهد الخليــل انظــر: الجمــل فــي  1969طبعــة المعــارف بغــداد )-تحقيــق نــوري حمــودي القــيس 

( 327/ 3( والتـذييل والتكميــل )293/ 1، وهـو فــي شـرح التســهيل )86/ 1، وهـو مــن شـواهد ســيبويه 66النحـو
 (. 136ومعجم الشواهد )ص 

( والتـــذييل 294/ 1الشـــواهد التـــي لـــم تنســـب إلـــى قائـــل. وهـــو فـــي شـــرح التســـهيل )البيـــت مـــن البســـيط وهـــو مـــن  (3)
 (.401( ومعجم الشواهد: )ص 328/ 3والتكميل: )
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 ( أن يسبقه إذا الفجائية: "خرجت فإذا رجل بالباب":)إذا فجاا   الثاني عشر: قوله

 "طبـاإن ذهب عير فعير في الر  : "وفاء الجزاء كقولهم( أو فا جزاالثالث عشر: قوله: )
 .وعير القوم سيدهم(1)

(  الرابع عشر: قوله:  أي أن يسبقه واو الحال نحو: )أو واو  ذا حال 

  ررررررررررر يما وفررررررررررر  قررررررررررر   ضرررررررررررا    ررررررررررر   ررررررررررر  
 

 تيرررررررررررررا    فررررررررررررر  ضرررررررررررررو   كررررررررررررر    ا )2( 

 لظرف والمجــرورأي أن يســبق بجملــة فتلحــق بــا)قبررُل أو ُجمررل(  الخــامس عشــر: قولــه: 
 ".قصدك غلمه رجل" في التقدم والخبر نكرة نحو

 التزام األصل في التقديم والتأخير:   بالمسألة العاشرة: أسبا
 َو  ددددددددده ُفَُ   دددددددددِِ ُ  دددددددددْي ُو دددددددددةُْ
 

َدددددددددد    َُ ُدَح دددددددددد   ةَُْ ْ ددددددددددِ ت ُسُإ ُلُْ َددددددددددِِبْ  
دددددددد َُ  وُ د دددددددد َُ  ْْ َون   ُِ ع ْ فدددددددد ى ددددددددْ ُ  ْ  ددددددددةَُ   

 
ددددددددددددَتَُِ ِفْ ددددددددددددالُ     ُِْ ُف دددددددددددد َِإذََُمل ددددددددددددم    

إىلُ  عدددددددددددددددِ(  ُِ  وُ   دددددددددددددددنةَُ    وُ ٌَ ددددددددددددددد
 

َ   ُِ نَمدددددددددددددددددُِ دددددددددددددددددَُِو َدَ دددددددددددددددددِ   و َدددددددددددددددددةِ 
َوَ دددددددددددد َُُْ ثَدددددددددددده(ُ وَُسِ َ َُو  ددددددددددددْة ُِ فُ   

 
َ ددددد ُِْذ َُْوَ دددددِ(َُوِذْ ُدَح ددددد  ُوِإْ  دددددِ َُ  دَُ   

ااصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ان المبتدأ محكوم عليه فل بد من تقديمه ليتحقق  
ذكر ابن  ويجب التزام ااصل اسباب "قائم زيد" :ويجوز تأخيره حيث ال مانع نحو

 وزاد السيوطي أربعة وهي: (1)مالك منها خمسة 

                              
ْنــُه فيســتخف بفقــده. انظــر: جمهــرة اامثــال ) (1) ــَوض م  ــْيء ُيقــَدر علــى اْلع  ( المؤلــف: أبــو 109/ 1يْضــرب مــثًل للش 

هــ( الناشـر: 395بـن يحيـى بـن مهـران العسـكري )المتـوفى: نحـو هلل الحسن بـن عبـد هللا بـن سـهل بـن سـعيد 
  .2عدد ااجزاء: -بيروت –دار الفكر 

( والتــذييل 294/ 1البيــت مــن الطويــل وهــو مــن الشــواهد التــي لــم تنســب إلــى قائــل. وقــد ورد فــي شــرح التســهيل ) (2)
 (.251( ومعجم الشواهد )ص 329/ 3والتكميل )
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 ".زيد اضربه وزيد هل ضربته : "نحو أن يكون الخبر طلباً ااول: 

 ".ويل لزيد"و (2)(ۇ ۇ) أن يكون المبتدأ دعاء نحو: الثاني: 

 (3)الكلب على البقر".“الثالث: أن يقع الخبر مؤخرًا في َمَثٍل نحو: 

ان الفاء دخلت لشبهه " فله درهم  الذي يأتيني"أن يقترن الخبر بالفاء نحو: الرابع: 
 (4)الشرط.  بالجزاء والجزاء ال يتقدم على

) لا شرط على صورة ذكرها ابن مالك مطلقًا حيث قال: )إذا المضمر فيه سترا(قوله: 
فزاد السيوطي أن يرفع الفعل ضميرًا مستترًا إذ لو رفع بارزًا  إذا ما الفعل كان الخبرا(

 لجاز أن يتقدم الفعل نحو:)قاما الزيدان(.

 المبتدأ: رالمسألة الحادية عشر: مواضع وجوب تقديم الخبر وتأخي

َوَ دددددددددددد ُُْ فَُ ثَدددددددددددده(ُ وُس َ َُو ددددددددددددة ُِ  
 

َ ددددد ُِْذ َُْوَ دددددِ(َُوذ ُدََحْ ددددد  ُوإ  دددددِ َُ  دَُ   
 

=                              
 في قوله من االفية:  (1)

 فامنعـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــين يســـــــــــــــــــتوي الجـــــــــــــــــــزءان       
 كــــــــــــــــذا إذا مــــــــــــــــا الفعــــــــــــــــل كــــــــــــــــان الخبــــــــــــــــرا 

ــــــــــــــــــــذي الم ابتــــــــــــــــــــدا  أو كــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــندا ل
 

 عرفـــــــــــــــــــــــا ونكـــــــــــــــــــــــرا عـــــــــــــــــــــــادمي بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان       
ــــــــــــــــــــــــــــــرا  أو قصـــــــــــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــــــــــتعماله منحصــــــــــ
ــــــــــــــــــــي منجــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــدر كمــــــــــــــــــــن ل  أو الزم الص 

 
  

 . 47مريم: (2)

 .169 /2اَل يبالى أََهلكا َأو َسل َما. انظر: جمهرة اامثال للعسكري يْضرب مثلً لألمرين َأو للرجلين  (3)

 . 268-1/267، والمطالع 386 -384/ 1انظر: همع الهوامع (4)
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دددددددددددددِ ُوٌنُ َكدددددددددددددُُإ ُْ َةَُ ِدددددددددددددَسبُُْ ددددددددددددد ُ ي ُُِ ُِْْ  
 

ةَ َددددددددددددد دُْ ُ ُ ُِْ دددددددددددددُُْ ِ وَدددددددددددددعَُُ ُ مَُْ ددددددددددددد ُ ُوُْ َُ   
دددددددددددددددُِ ُ َ دددددددددددددددُ ُ  َُُوَُْ ُ   ََ وَُْ ُُيُِةُِْ دددددددددددددددو دُ  ُُِ ُ    

 
َ ٌَددددددددددددددُِندَُإىلُ   ُو   ددددددددددددددَُِ ددددددددددددددُ  ددددددددددددددنةُْ   

ٌِددددددددُ ُ َكددددددددْ ُه نَددددددددُِ َ (َُودََحدددددددد ُْ ْوُُ    َُْ ددددددددَُِع
 

َ ْوَُ ددددددددددَ  َُ ِجددددددددددْ ُن دددددددددد ُِِ ددددددددددْ ُ   دُْ    ُْ َددددددددددةَُ 
 وزاد عليه السيوطي اآلتي: (1)ذكر منها ابن مالك أربعة اسبابالخبر  يجب تقديم 

كل واد بنو  في“كقولهم: غير اامثال ال تُ  ان   لٍ ثَ مَ  فيأن يستعمل كذلك  األول:
 (2)".سعد

 ".ا في الدار فزيدأم   : "إلى مقرون بفاء نحو يكون مسنداً أن  الثاني:

فلو  "هلل درك : "على ما يفهم بالتقديم وال يفهم بالتأخير نحو أن يكون داالً  الثالث:
علي أقمت أم  سواء“ومنه: أخر لم يفهم منه معنى التعجب الذي يفهم منه التقديم 

ول الهمزة مبتدأ وسواء خبره قدم القيام وعدمه فمدخ علىعلى أن المعنى سواء  "قعدت
 .انه لو تأخر لتوهم السامع أن المتكلم مستفهم حقيقة وجوباً 

                              
 في قوله: (1)

 ونحـــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــدي درهـــــــــــــــــم   ولـــــــــــــــــي وطــــــــــــــــــــر     
 كـــــــــــــــــــــذا إذا عـــــــــــــــــــــاد عليـــــــــــــــــــــه مضمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 كــــــــــــــــــــــــــــذا إذا يســــــــــــــــــــــــــــتوجب التصديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــــداوخبـــــــــــــــــــــر المحصـــــــــــــــــــــور  م أبــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــد 
 

م الخبــــــــــــــــــــــــــــــــــر         ملتــــــــــــــــــــــزم   فيــــــــــــــــــــــه تقــــــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــــــبر  ممــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــه مبينــــــــــــــــــا يخـــــــ
ـــــــــــــــــــــــرا  كــــــــــــــــــــــأين مــــــــــــــــــــــن علمتــــــــــــــــــــــه نصيــــــــ
ــــــــــــــــــــــــدا  كمـــــــــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــــــا إال اتبـــــــــــــــــــــــاع أحمــــ

 
 

 
 

 

ــْنُهم (2) ــْعد ي  َوَكــاَن ســيد قومــه َفــَرأى م  ــر  َواْلَمْكــُروه، والمثــل للضــبط بــن قريــع الس  ْســت َواء اْلَقــْوم ف ــي الش   يْضــرب مــثًل ال 
ى تنقصًا َلُه وتهاونًا ب ه  َفَرحل َعْنُهم َونـزل ب ـآَخرين َفـَرآُهْم َيْفَعُلـوَن بأشـرافهم فعـل قومـه ب ـه  فقصـد آَخـرين َفـَرآُهْم علـ

 (. 2/61ل َحالهم َفَقال:)في كل واد بنو سعد ( انظر: الجمهرة اامثال ابي هلل العسكري)مث
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: المفتوحة المشددة وصلتها نحو ا إلى أن  دون أم   اً أن يكون الخبر مسند الرابع:

 ولي أما جاز التأخير اتفاقاً  فإنْ  إذ لو أخر اللتبس بالمكسورة (1)(ٱ ٻ ٻ ٻ)

 نحو:

مرررررررررررر   و مررررررررررررا  نرررررررررررر عمرررررررررررر    صرررررررررررر  ا     
 

رررررررررررر     كررررررررررررا  ي يرررررررررررر  )2(   يررررررررررررو    مررررررررررررو        و  م 
 "كم درهم مالك : "إليها نحو كم الخبرية أو مضافاً  الخبر أن يكون  الخامس: 

 ."صاحب كم غلم أنت"و

ڈ ڈ )وقرئ  "ا عمرونَ زيد وهُ  م  ثَ  : "نحو اسم إشارة ظرفاً الخبر  أن يكون : لسادسا

 (4)بالفتح.  (3)(ژ

 المسألة الثانية عشر: مواضع حذف المبتدأ وجوبًا:

َُِْْ َددددْ  ُ  ٌِدددد ََُْنَددددَ ْ ( َ ْوَُ ْ ددددَة  َُعددددْ ُِفْ   
 ََْنََ ْ (

ْ ُِبَ َ دددددددددددددددد    ُِْوم  دْ َددددددددددددددددةَُ   ْ ددددددددددددددددِ ََُعْندددددددددددددددد
  َوَ ددددددددددددددُِنَددددددددددددددالَُسِ دددددددددددددد  َمُِِإْ ُ  ِفَ ددددددددددددددِ( 

 
ُ  ِ َ ددددددددددددد  ٌْدددددددددددددَ ُنِْ دددددددددددددَ َُ وُبِنَدْ ددددددددددددد   ِ ْوُِن  

 
                              

 . 41يس: (1)

( والتـــذييل 302/ 1البيـــت مـــن بحـــر البســـيط ومـــع رقـــة معنـــاه فهـــو مجهـــول القائـــل. والبيـــت فـــي شـــرح التســـهيل )(2)
. والشـاهد 388/ 1؛ وهمع الهوامع 356/ 1(. ومغني اللبيب 404( ومعجم الشواهد )ص 350/ 3والتكميل )

ـــ ـــه: قولـــه: "أمـــا أننـــي جـــزع. . . " حيـــث وقـــع المصـــدر المـــؤول مبتـــدأ، وتقـــدم علـــى خب ره الـــذي هـــو الجـــار في
والمجرور. وقد جاز ذلـك امـن اللـبس بـين "أن" المفتوحـة الهمـزة وإن "المكسـورة الهمـزة لفظـًا" وامـن اللـبس بـين 

 "أن" المفتوحة الهمزة المؤكدة، والتي بمعنى "لعل". 

 . 46يونس: (3)

 . 270-1/269، والمطالع 389-1/387انظر: همع الهوامع (4)
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لـــم يــــنص ابــــن مالـــك علــــى هــــذه المســـألة فــــي بــــاب المبتـــدأ، بــــل وردت فــــي موضــــعين 
ـــــاب نعـــــم وبـــــئس.  ـــــاني: فـــــي النعـــــت المقطـــــوع،  (1)مختلفـــــين، ااول: فـــــي ب وزاد  (2)والث

 السيوطي اآلتي:

 .أي يميني افعلن"في ذمتي  : "بصريح القسم نحو المبتدأ إذا أخبر عن األول:

أي أمـري  "وطاعـة سـمع“نحـو: هو بدل من اللفظ بفعله  إذا أخبر عنه بمصدرٍ  الثاني:
 .سمع

 .ال سي الذي هو زيد: بالرفع أي "ال سيما زيد : "قولهم الثالث:

 المسألة الثالثة عشر: مواضع حذف الخبر وجوبًا:  

ْ ( َوَ دددددددددددْ ُ د َ   ِددددددددددددْة  ُ َِْ ُ  دددددددددددَةَ ىُ َبَددددددددددددد  
 

ُدَحددددددددد َ َُ ددددددددد ُْ   وب ددددددددَةُوَددددددددد سُ ْوَ  دددددددددَ 
ُ ِفُْ   ِْ َُْ ددددْ ِاَُذَُ  ِ ددددْ ئ َُْ ََ ددددْ (وََنْدددد    

 
ُ َدددددددددددددِةَُن َ ددددددددددددد ُْ   َوَوَِوَُ دددددددددددددْ ُوَ َ ددددددددددددد  

)وبعد لوال  أوجبوا دائمًا حذف الخبر بعد لوال. وقال ابن مالك: : )ألزموا(قوله -1 
 (غالبا  حلف الخبر

أشار به إلى الذين قيدوا حذف خبر لوال وهم  :)ومن يقيده ب نه  درى أبر(قوله -2
بما إذا كان الخبر  (3)وتبعهم ابن مالك (2)والشلوبين (1) الشجري وابن  (3) الرماني

                              
 لمخصوص بعد مبتدا ... أو خبر اسم ليس يبدو أبدافي قوله: ويذكر ا (1)

 في قوله: وارفع او انصب إن قطعت مضمرا ... مبتدأ أو ناصبًا لن يظهرا (2)

هو علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا، أبو الحسن الرماني: باحـث معتزلـي مفسـر. مـن كبـار النحـاة، لـه نحـو  (3)
م(. انظــر  994- 908هـــ =  384- 296بغــداد مــا بــين )مئــة مصــنف، أصــله مــن ســامراء، ومولــده ووفاتــه ب

 . 4/317ااعلم للزكلي
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عن أن  فلو أريد كون بعينه ال دليل عليه لم يجز الحذف فضلً  اً مطلق اً كون
 .(4)"لوال زيد سالمنا ما سلم"يجب نحو: 

 : يذهب الجمهور إلى أن الخبر بعد لوال ال يكون كوناً في المسألة خلصة القولو 
 خاصاً  ، ويجب مع ذلك حذفه، فإن جاء الخبر كوناً عاماً  ، بل يجب كونه كوناً خاصاً 

 في كلم ما؛ فهو لحن أو مؤول.

 ، ولكن ااكثر أن يكون كوناً خاصاً  عد لوال كوناً ويرى غيرهم: يجوز أن يكون الخبر ب
، فإن كان عاما وجب حذفه، كما يقول الجمهور، وإن كان كونا خاصا، فإن لم عاماً 

 (5) وحذفه.يدل عليه دليل، وجب ذكره، وإن دل عليه دليل، جاز ذكره 

=                              
هو هبة هللا بن علي بن محمد الحسني، أبو السعادات، الشريف، المعروف بابن الشجري: من أئمة العلم باللغة  (1)

 1148- 1058هــ =  542- 450واادب وأحوال العرب، من كتبه " اامالي، مولده ووفاته ببغـداد مـا بـين )
 . 8/74م(. ااعلم للزكلي

هـو عمـر بــن محمـد بــن عمـر بــن عبـد هللا اازدي، أبـو علــي، الشـلوبيني أو الشــلوبين: مـن كبــار العلمـاء بــالنحو  (2)
واللغة، من كتبه " القـوانين " فـي علـم العربيـة، ومختصـره " التوطئـة " و " شـرح المقدمـة الجزوليـة " فـي النحـو، 

م(. ااعلم للزركلـي  1247- 1166هـ =  645- 562فاته بإشبيلية عاش ما بين )كبير وصغير، مولده وو 
5/62 . 

 .1/276شرح التسهيل البن مالك: (3)

 .3/281. والتذييل والتكميل 1/272، والمطالع1/393همع الهوامع  (4)

( 225-1/224انظــــر: حاشــــية )شــــرح التصــــريح علــــى التوضــــيح أو التصــــريح بمضــــمون التوضــــيح فــــي النحــــو (5)
ن يعرف بالوقـاد المؤلف: خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي  اازهري، زين الدين المصري، وكا

م، عـــدد 2000-هــــ1421لبنـــان، الطبعـــة: ااولـــى -بيـــروت-الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة  هــــ(905)المتـــوفى: 
 .2ااجزاء: 
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أشار به إلى الخلف في التقدير واإلعراب، من نحو:  )في األصح( قوله: -3
العبد مسيئًا" فضربي: مبتدأ، ومسيئًا: ال تصلح أن تكون خبرًا وإنما  ي"ضرب

ضربي مرتفع على أنه ويقابل ااصح أقوال: ااول:  (1)حال سدت مسد الخبر،
قائمًا، ال  أو ثبت ضربي زيداً قائمًا،  زيداً  ضربيه يقع تقديرُ  مضمرٍ  فعلٍ  فاعلُ 

الحال  . الثالث: أنى عن الخبرال خبر له وأن الفاعل أغنمبتدأ. الثاني: مبتدأ 
الرابع:  (3). والفراء وابن كيسان (2)هشامابن الكسائي و  وهو قول نفسها هي الخبر

 .(4) الرابع: أن التقدير جائز وليس بواجب وأنه يجوز إظهاره

 المسألة الرابعة عشر: التفصيل في تعدد األخبار عن مبتدأ واحد: 

ِ َُْ َْ  َدددددددددددددددددَِ ُ َوَسُ وَعدددددددددددددددددةِ   ُِ َعِِ  ددددددددددددددددد  
 

ُْ َدددددددْةُع ِ  ددددددد  ُدََحدددددددِِ    :ُْدَح ٌددددددد   َِوََنْددددددد    
ُِْنَدَ دددددددددددة   َُوَع ْددددددددددد   ُ ُ ُ ُ ُ     ُِفْ ددددددددددد

 
  

 : "كقولــك: بعــاطف أم ال فــااول تســواء اقترنــ عــن مبتــدأ واحــد (5)يجــوز تعــدد ااخبــار 
ڭ ڭ ڭ  ے ے ۓ ۓ): كقولــه تعــالى: والثــاني". يــه وشــاعر وكاتــب قزيــد ف

                              
 .1/254شرح ابن عقيل  (1)

 .217 /1أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام (2)

هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن، المعروف بـابن كيسـان: عـالم بالعربيـة، نحـوا ولغـة، مـن أهـل بغـداد. (3)
غلـط أدب " " المهذب " فـي النحـو، و "  ط-أخذ عن المبرد وثعلب. من كتبه " تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها 

ه. أنظـر ااعـلم 299ب " و " غريب الحديث " و " معاني القرآن " و " المختار في علل النحـو " تـوفي الكات
 . 308/ 5للزكلي

 . 1/273المطالع (4)

  ذكر ابن مالك تعدد ااخبار في قوله: (5)

= 
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هـذا “سواء لم يكن الجميع في معنى واحد كما مثل، أو كان مثـل:  (1)(ۇ ۇ ۆ ڭ
حلو حامض". أي مز وهذا القسم ال يجـوز فيـه الفصـل بـين الخبـرين، وال تقـديمهما علـى 

وال يســتعمل لــه العطــف؛ ان مجموعهمــا بمنزلــة المبتــدأ، وال تقــديم أحــدهما علــى اآلخــر، 
 .(2) واحدة

 المسألة الخامسة عشر: تعدد مبتدآت متوالية واإلخبار عنها: 

ُإ ُْ    ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ   
 

َُعِ َد َددددددددددددْ ُ  ْ ددددددددددددِ ََُعدددددددددددد ُْ      دْ َددددددددددددةلت 
َُوَ ددددددددددددِ  ْ َُْ َددددددددددددَ ُُْلِ  َِهددددددددددددَُِوْهدددددددددددد   وَدددددددددددد  

 
ددددددددددَ ََُ ْوَُ ددددددددددُِ َددددددددددَ ُْ  َْ ٌْددددددددددِ ِ َُوَه  َعددددددددددْ ُِن

َ ِ ددددددددددددددددددددددددددْ ُِإىَلَُو  ددددددددددددددددددددددددددِمْيُِ   سُ و سُ 
 

(َوددددددددددددددد  َوَِبَ َُئْددددددددددددددددِ ُِفَُْْ َِ ددددددددددددددددْْيَُُِ وُِ   
تجعـل الــروابط أن : إذا تعـددت مبتـدآت متواليـة فلـك فـي اإلخبــار عنهـا طريقـان أحـدهما 

لمـا قبلـه وهكـذا إلـى أن تخبـر عـن  في المبتدآت فيخبر عن آخرها وتجعله مع خبـره خبـراً 
زيـد عمـه خالـه  : "ااول بتاليه مع مـا بعـده ويضـاف غيـر ااول إلـى ضـمير متلـوه مثالـه

أن تجعـل الـروابط فـي : واآلخـر". أبـو أخـي خـال عـم زيـد قـائم : "والمعنـى "أخوه أبوه قائم
زيــد هنـد ااخــوان  : "فيـؤتى بعــد خبـر ااخيـر بهــاء آخـر اول وتــال لمتلـوه مثالـهااخبـار 

الزيــدون ضــاربو ااخــوين عنــد هنــد بــإذن زيــد  والمعنــى "الزيــدون ضــاربوهما عنــدها بإذنــه

=                              
ــــــــــــــــــــــــــــــأكثرا ــــــــــــــــــــــــــــــاثنين أو ب ــــــــــــــــــــــــــــــروا ب  وأخب

 
 عـــــــــــــــن واحـــــــــــــــدٍ  كهـــــــــــــــم ســـــــــــــــراة   شـــــــــــــــعرا 

  
 . 16-14البروج: (1)

 . 274-1/273المطالع (2)
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وهـــذا المثـــال ونحـــوه ممـــا وضـــعه النحويـــون للختبـــار والتمـــرين وال  : "(1) حيـــانقـــال أبـــو 
 .(2)"البتةيوجد مثله في كلم العرب 

 السادسة عشر: اإلخبار بالذي واأللف والالم:  المسألة

َوِجدددددددددددددددْئُِ  َدددددددددددددددَ ُِ  ن ْ دددددددددددددددِ ت ُ    دددددددددددددددةَُ 
 

ْددددددددددددددددددددددِ ُِ  ُِْإ ُ    و ودددددددددددددددددددددد  ُوف ِعدددددددددددددددددددددد
  ُْ دددددددددددددددددْ  ٌَ  ُو ِ   َو َدددددددددددددددددْْي َُذ ْدددددددددددددددددِ ُِ ددددددددددددددددد

 
  ُْ َُ ْ دددددددددددِ َُْعْنددددددددددد ددددددددددَ َُوددددددددددد  ُ   دددددددددددِ    َوه 

ِْ(َُو دددددددد  ْئُند دددددددد َُ َس ددددددددَ ُ  بِدددددددد   ُْفُِإعَ 
 

(َُ ٌَدددددددددد ُْ   عِئددددددددددة هُِ  ددددددددددمْي ُ ِئدددددددددد  
ْ َُسْجنَددددددددِ ُْ َوَْوَ ْ دددددددد  َُعدددددددد  َُْ  دددددددده َُعْندددددددد ة   

 
  َد  دددددددددددددددددد َ َُ ِْ ددددددددددددددددددْْي َُوِإْ ددددددددددددددددددمِ  َُوَ  ُْ 

َُعٌدددددد َُودددددد  َُ ددددددَ ْت(   إْ ُعددددددَِ ُ  ددددددم  
 

ملنددددددددددد  ُ  و فدددددددددددِ َُو ث دددددددددددِِتَُو َ دََحدددددددددددتَُْو  
ْ ُوَُ  ِ  ُِ ْنددددددددددد ُِ َلُْ َدندْ َدددددددددددْ ددددددددددد  َ ددددددددددد ََ  ٌ) ِ  

 
ِ ْ َُعددددددددْ ُبَ ددددددددِ ُذ ُِفْ ددددددددهُ      ِ دددددددد ُُْ  ُ 

ُدََحَ ددهَُْو ْددد  ْ ُِبِ ددْ َُْوم ْ ددَمَ َُعددْ ُ َدد ُْ     
 

هُْهددددددددَُِنْدَ َ دددددددددإ ُ فَدَ ددددددددْ ُ ددددددددمَْيُ ْيُِ   
 الزيادات متفرعة في هذا الباب وهي: 

)فــي إعرابــه( ومعنــاه أنــه إذا عــين لــك اســم وقيــل لــك: كيــف  )ةررمير غائررب( قولــه:-1
تخبـــر عنـــه؟ فصـــدر بمـــا يطابقـــه مـــن الـــذي وفروعـــه مجعـــواًل مبتـــدأ وآخـــر المســـؤول عنـــه 
مجعـواًل خبــرًا، واجعـل فــي موضـعه ضــميرًا غائبـًا يخلفــه فيمـا كــان لـه مــن اإلعـراب عائــدًا 

 إلى الموصول مطابقًا له.
بعضها ابن مالك وزاد هنا ثلثًة ااول: قوله: المخبر عنه له شروط ذكر -2
قبول الرفع بخلف ما ال يقبله كالظرف والمصدر غير  والقيد عن والرفع()

فل يخبر عنه. الثاني: المتصرفين وما لزمه كأيمن في القسم وما التعجبية 

                              
 .3/1140راجع االرتشاف (1)

 . 275-273/ 1. والمطالع403-1/402انظر همع الهوامع (2)
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واسم فعل  ودي اركأحد وعريب "ما لزم النفي  قبوله اإلثبات الوكذلك  )واإلثبات(
أال يعود الضمير على شيء قبله وإخوته. الثالث: منفي كليس وما زال ناسخ و 

انك لو أخبرت " زيد منطلق"من  "منطلق"والضمير في  "زيد ضربته "كالهاء في
ز أن يعود و جيوذلك الضمير يطلبه زيد والموصول وال  عنها لجعلت مكانها ضميراً 

 .(1) اإلخبارإليهما وإن أعدته إلى أحدهما بقي اآلخر بل رابط فامتنع 

أي ال يمتنع اإلخبار "بأل" عن اسم من جملة مصدرة بفعل  )ل   نتف(قوله  -3
 .يصاغ منه اسم الفاعل

 المسألة السابعة عشر: دخول الفاء على الخبر:  

 َ  دددددددددددددددد   ُفَددددددددددددددددُِفُ دددددددددددددددد  ُِوم  دْ َددددددددددددددددةَ
 

ُكددددددددددددددد ْ ُإْ َُوَ َ ََنَ دددددددددددددددم َ ُ  َوشدددددددددددددددْ َئ  
ُِ  ْ ددددددددد َد ُْ  ََ  ٌ َُوْ ددددددددد َ ال   ْ  َددددددددد ُع مددددددددد     

 
ُ َددددددددددددددِ ال  َُ ْوُِبِ ْ دددددددددددددده   َوَ ددددددددددددددُِِبظَددددددددددددددْ   

َ وَُُْ ددددددددددددددْ ِ     ُ   َ ددددددددددددددده ُ وُ   َ ددددددددددددددد ُ    
 

َددددددددددددَِ   َُووَدددددددددددد   َ ددددددددددددْ ُِإىلُ     ْ ِ ددددددددددددْ َُم 
ْ ُبِددددَ َ  َ ددددْ ُِإىَلَُْوَم   دددد ِ ُ وُ   َ دددد   

 
َُ ددددددددددددددددددَ َ(      فدددددددددددددددددد  َُجدددددددددددددددددد ِ ْ   ُفُ َْ   

بالمبتدأ ارتباط المحكوم به بالمحكوم عليه لم يحتج إلى حرف  لما كان الخبر مرتبطاً  
ء على رابط بينهما كما لم يحتج الفعل والفاعل إلى ذلك فكان ااصل أال تدخل الفا

حظ في بعض ااخبار معنى ما يدخل الفاء فيه دخلت شيء من خبر المبتدأ لكنه لما لُ 
وهو الشرط والجزاء والمعنى الملحظ أن يقصد أن الخبر مستحق بالصلة أو الصفة 
وأن يقصد به العموم ودخولها على ضربين: واجب وهو بعد أما كما سيأتي في 

                              
 . 277-1/276، والمطالع 3/246همع الهوامع (1)



129 

 

أن يكون المبتدأ أل الموصولة بمستقبل عام ااولى: وجائز: وذلك في صور مبحثها، 

 .(2)(ٺ ٺ ٺ) (1)(ڀ ڀ ڀ): نحو

يكون المبتدأ غير أل من الموصوالت وصلته ظرف أو مجرور أو جملة  الثانية: أن
تصلح للشرطية وهي الفعلية غير الماضية وغير المصدرة بأداة شرط أو حرف استقبال 

 فية مثال الظرف قوله: كالسين وسوف ولن أو بقد أو ما النا
 مرررررررررررررررا  ررررررررررررررر     رررررررررررررررا       يررررررررررررررر  م رررررررررررررررا  
 

    ررررررررررررررون ومررررررررررررررا  رررررررررررررر  قرررررررررررررر  يضرررررررررررررري  )3( 
ومثال الجملة قوله  (4)(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)ومثال المجرور قوله تعالى:  

 .(5) (ی ی ی جئ حئ مئ ىئ)تعالى: 

أن يكون المبتدأ نكرة عامة موصوفة بأحد الثلثة أعني الظرف والمجرور : الثالثة
 "فما يضيع لكريماعبد "و "رجل عنده حزم فهو سعيد : "والفعل الصالح للشرطية نحو

 ."نفس تسعى في تجارتها فلن تخيب"و

                              
 . 2النور: (1)

 . 38المائدة: (2)

/ 1؛ والهمــع)(329/ 1البيـت مــن الخفيـف وهــو مـن الشــواهد التـي لــم تنسـب إلــى قائـل، وهــو فـي شــرح التسـهيل ) (3)
(. والشاهد فيه قوله: ما لدى الحـازم .. فمصـون؛ حيـث اقتـرن خبـر المبتـدأ الواقـع اسـمًا موصـواًل غيـر أل 404

 وصلته ظرف بالفاء جوازًا لشبه الموصول بالشرط. 

 . 53النحل: (4)

 . 30الشورى: (5)
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 إلى النكرة المذكورة وهو مشعر بمجازاة  أن يكون المبتدأ مضافاً : الرابعة

 كقوله: 

ررررررررررررررر رررررررررررررررير      ح س  ررررررررررررررر            رررررررررررررررو  ر و  ض      نر   م 
 

رررررررررررررو  مق   رررررررررررررو   )1(  ررررررررررررر      يررررررررررررر        وكررررررررررررِ    
 "الذي يأتيني فله درهمغلم  : "إلى الموصول نحو أن يكون المبتدأ مضافاً : سةماخال 

ٹ ٹ ٹ ): أن يكون المبتدأ معرفة موصوفة بالموصول نحو: سةداسال

 (3). (2) (ڤ ڤ ڤ ڤ

  

                              
لمفضـل بـن محمـد بـن يعلـى بـن . المؤلـف: ا134البيـت مـن البسـيط  لعبـدة بـن الطبيـب. انظـر: المفضـليات ص (1)

هـ(. تحقيق وشـرح: أحمـد محمـد شـاكر و عبـد السـلم محمـد هارون.الناشـر: 168سالم الضبي )المتوفى: نحو 
  .1القاهرة. الطبعة: السادسة. عدد ااجزاء:  –دار المعارف 

 . 60النور: (2)

 . 281-1/279. والمطالع407-1/403انظر: همع الهوامع (3)



131 

 

 املبحث الاايي: النواسخ
 المسألة األولى: في كان وأخواتها

 بَِ   ددددددددددددددددددددَ َُو  دددددددددددددددددددد فِِتُإْ ُنَدَ دددددددددددددددددددد ُْ
 

َُِْ دددددَُِ ُْ  ُف ددددد َُو ددددد    َْ َ نددددد َُْو دددددْي ُوَدددددْ   
 وسُ ٌ َدددددددددددددددددددددددددددُِس   َُو دددددددددددددددددددددددددددةِ ُوس 

 
  ددددددددَُِودددددددد  ِكَ ُ وَُنَ دددددددد  فُِ  َددددددددْةُدَح ِظددددددددال 

َ دددددددددددددددددددددددددددددد ُُِْواِلبْ ِددددددددددددددددددددددددددددددةَُ وُُِ ْوُس  ُ    
 

َُ  َ دددددددددد   ْ ْ ُوسَُ مدددددددددد َُعْندددددددددد   ُِْب ٌََدددددددددد  
 ُ ْ َ(  ْ دددددد َُِ ددددددْ َُ ددددددَِ ُ ددددددُِِ ملددددددِِ َُعْندددددد  

 

                                     
  
 

 الزيادات هنا متفرعة:

 هذه اافعال متصرفة ما عدا ليس. -1

فشرط المبتدأ الذي تدخل عليه أفعال هذا الباب أال يكون مما لزم الصدر  -2
كأسماء الشرط واالستفهام وكم الخبرية والمقرون بلم االبتداء وال مما لزم 

أقل رجل : "عنه بنعت مقطوع وال مما لزم االبتدائية كقوله الحذف كالمخبر
وكذا ما بعد لوال  لجريانه كذلك مثلً  "الكلب على البقر"و "يقول ذلك إال زيدا

طوبى "في القسم و "أيمنكـ"االمتناعية وإذا الفجائية وال مما لزم عدم التصرف 
 شذ قوله:و لبية خبره جملة طما وال "سلم عليك "و "ويل للكافر"و "للمؤمن

ررررررررررررررررررررررررررررررررر ي   وكرررررررررررررررررررررررررررررررروي  مل رررررررررررررررررررررررررررررررررا    ك 
 

 و يل      مامرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررما  )1( 

 

                              
( 336/ 1بحــر الــوافر، وقائلــه كمــا فــي معجــم الشــواهد بعــض بنــي نهشــل. وهــو فــي شــرح التســهيل )البيــت: مــن  (1)

(. والشــاهد فيــه: وقـوع الجملــة الطلبيــة خبــرًا 232(. وفــي معجـم الشــواهد )ص 130/ 4وفـي التــذييل والتكميــل )
 لكان وهو نادر.
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شرط ما ب و وشرط ما تدخل عليه دام وليس والمنفي بما من جميع أفعال هذا البا
وأخواتها زيادة على ما سبق أال يكون خبره تدخل عليه صار وما بمعناها ودام وزال 

وكذا البواقي انها تفهم الدوام على الفعل  ًا"لمصار زيد عَ  : "فل يقال ماضياً  فعلً 
 (1). واتصاله بزمن اإلخبار والماضي يفهم االنقطاع فتدافعا وهذا متفق عليه

دددددددددَ َ ُِ دددددددددَ َُون ْحدددددددددِ ُ    فُكدددددددددهِ ُعِ ددددددددده 
 

ُ   دددددددِ  ُِ ددددددد ىَُوظددددددد ِ ُ    َوَذَ  مددددددد   
 َوَعدددددددددددددددَة  ُيدددددددددددددددد ْ ُ دددددددددددددددد ََُو ددددددددددددددددِبُِ 

 
ِ ْيَدددددددددد  ِبَُِوَ ددددددددددَُِ َ دددددددددد ُِفَُْْوَمْنددددددددددِ َُو  

دددددددْ ِ َُْ   دددددددُووددددددد ُ و دددددددهُ   ِ (َوَعٌددددددد َُوشِ   
 

َُْ َدددددددددددَ ُِ  ْنَدددددددددد  ُدَحددددددددددد     وْددددددددددْ ُه نَدددددددددددُِْي 
يجــوز أن يلــي كــان وأخواتهــا معمــول خبرهــا مــن مفعــول  ال-هــذا الحكــم وهــو أنــه  -1 

ال " و "كــان طعامــك زيــد آكــل : "وحــال وغيرهمــا إال الظــرف والمجــرور فــل يقــال
مـن العوامـل  بباب كـان بـل ال يلـي عـاملً  اً مختصليس  – "كان طعامك آكل زيد

جــاز أن يلــي  أو مجــروراً  مــا نصــبه غيــره أو رفعــه فــإن كــان معمــول الخبــر ظرفــاً 
 ات.كان مع تأخير الخبر وتقديمه للتوسع في الظروف والمجرور 

مــا تقــدم فــي المبتــدأ والخبــر مــن منــع التقــديم ووجوبــه وتعــدد ااخبــار يجــري هنــا  -2
ويســتثنى مــن ذلـــك حــذف الخبــر، فإنـــه شــائع هنـــاك ممنــوع فــي هـــذا البــاب، ولـــو 

 قامت عليه قرينة إال في ضرورة الشعر. 

ِكُُِ َ دددددددددِ َُِْن َ دددددددددهَُْ ددددددددد ُبِددددددددد    َُ ْوُ  ْ دددددددددَم  
 

َلُْ َددددددددددددددددَ ْ (  َُكثدددددددددددددددْيَُ  َُكدددددددددددددددَِ  َ فَدددددددددددددددْ   وَ 
 هذا البيت فيه زيادتان: 

                              
 . 286-1/285. والمطالع417-1/416انظر: همع الهوامع (1)
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تتعلق بشروط حذف نون كان وقـد ذكـر ابـن مالـك شـرطين: المضـارعة، والجـزم،  -1

ڄ ڄ ڃ )وزاد الســـــيوطي شـــــرطين أحـــــدهما: أن ال توصـــــل بســـــاكن نحـــــو: 

 .(1)(ڃ

 صوتخــت ،«(2)إن يكنــه فلــن تســلط عليــه»الثــاني: أن ال توصــل بضــمير نحــو:  -2
ااصــل فيهــا أي أنهــا تــأتي دالــة علــى الــدوام وإن كــان  كــان بمرادفــة لــم يــزل كثيــراً 

عنـــد قـــوم أو  أن يـــدل علـــى حصـــول مـــا دخلـــت عليـــه فيمـــا مضـــى مـــع انقطاعـــه
ســـكوتها عـــن االنقطـــاع وعدمـــه عنـــد آخـــرين ومـــن الدالـــة علـــى الـــدوام الـــواردة فـــي 

ــــــزل متصــــــفاً  (3)(مئ ىئ يئ جب ): صــــــفات هللا تعــــــالى نحــــــو ــــــم ي  أي ل

 .(4)بذلك

 المسألة الثانية: في)ما( وأخواتها: 
ُ ددددددددددُِإْ ُبَِ دددددددددد َُ َْ ْ دددددددددد ُ َُكٌَدددددددددد  وإ َُُْوند   

 
ُ َِ ددددددددد  دددددددددْ    دددددددددَ ُذ وَُون ْ دددددددددِ َُوَ ْ م   ِ   ُْ  

َ ُولُند دددددددددددَ ْ ُِإْ َُ دددددددددددُِوَ دددددددددددِسُ ددددددددددد فُ    
 

ِْدددددددددْ ُبَدددددددددْهُف فددددددددد  ُدَحُ   ٌَ ِ َمدددددددددِ د ْ  َدددددددددْ ُِب  
دََحظْددددددد  (ُوكٌددددددد ُْسَُعِمدددددددهُُْ َو ددددددد  ُ    

 
ِتُو  ُسَتُ َِ دددددددددددددددددددددددهُْ  ِْدددددددددددددددددددددددَ   فَُون 

ْ ِدددددْ ُ      َُْ دددددُ وَ ددددْ ئ ُ دددددُِفُسُوإْ (َُو
 

دددددددُِبِدددددددنَُظْدددددددسَتُ ودَحَُ  ُذْكدددددددِ ُج ْ َء َْ   ) ْ  
 

                              
 . 1 البي  نة:(1)

ومسـلم، كتـاب الفـتن وأشـراط  93/ 2البخاري، كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب: كيـف يعـرض اإلسـلم علـى الصـبي  (2)
 . 4/2244الساعة، باب ذكر ابن صياد 

 . 134النساء: (3)

 . 1/291والمطالع 438-1/437همع الهوامع  (4)
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ُفَُس دددددددِ َُفَشدددددددُِوفَُ ددددددد َ َُْو ددددددد     
 

ُفَُ َبَددددددددد ُْ ودددددددد ُْو ددددددددُِ  (وودددددددد ُِب فْدددددددد    
َُكددددددددددددددَِ ُسُ    َِ ددددددددددددددهُْند ددددددددددددددَ َ  َُ ُونَدْ دددددددددددددد  

 
ُ دددددددددددددْةُن ِ دددددددددددددهُْ  ُِْ دددددددددددددال    وفُِ َ ِِ ددددددددددددد

و  دددددددددددِهَُ س   وب دددددددددددَةُ دددددددددددَُِملْ دددددددددددَةِ َُو
 

ِإْ ُو َدْ دددددددددددَهَُسنْدددددددددددِِ َُجددددددددددداَل(ُند دددددددددددَ َ ُ    
  الزيادات هنا كاآلتي: 

ال يجــوز حــذف اســم "مــا" قياســًا علــى لــيس وأخواتهــا فــل  )والحررلف حظررر(قولــه:  -1
 تقول: "زيد ما منطلقًا" تريد ما هو وال خبرها كذلك.

أي يشـــترط فـــي "ال" و" إن" العـــاملتين "لـــيس" مـــا  )وشررررط مرررا فررري ال و ن(ولـــه: ق -2
يشترط في "مـا" مـن بقـاء النفـي وعـدم نقضـه بـإال، ومـن ترتيـب جزءيهـا وهـو عـدم 

 الفصل بينها وبين مرفوعها بالخبر، أو معموله.

أي أن الت ال يــذكر جزآهــا معــًا بــل البــد مــن  وحظررر ذكررر جزا هررا بررنص()قولــه  -3
 حذف أحدهما.

تتعلــق بزيــادة البــاء فــي خبــر" لــيس" و" مــا" و"كــان  )ولررو برفررع فرري األبررر(قولــه:  -4
رفـع تــوهم أن الكـلم موجــب الحتمـال أن الســامع المنفيـة" و "ال" فــإن زيـادة البــاء ت

 .رتفع التوهمفإذا جيء بالباء ا لم يسمع النفي أول الكلم فيتوهمه موجباً 

أشار بذلك إلى الباء الداخلـة علـى خبـر" كـان  (وفي قياسه خالف قد نقل)قوله:  -5
المنفية "و "ال" هل دخول الباء في الخبـر قياسـي مثـل "لـيس" و" مـا" أو سـماعي، 

 .(1) عصفورومنع قياس ذلك في المسألتين ابن 

                              
ي اإلشـــبيلي حامـــل لـــواء العربيـــة علـــي بـــن مـــؤمن بـــن محمـــد بـــن علـــي، العلمـــة ابـــن عصـــفور النحـــوي الحضـــرم(1)

بااندلس؛ أخذ عـن ااسـتاذ أبـي الحسـن الـدباج، ثـم عـن ااسـتاذ أبـي علـي الشـلوبين، وتصـدى للشـتغال مـدة، 
= 



135 

 

أي أن  "إْن" تـــزاد بعـــد مـــا المصـــدرية ومـــا  وبعرررد مرررا المصررردر. . . الررر (قولـــه: ) -6
 .(1) الموصولة وأال االستفتاحية وقبل مدة اإلنكار

 المسألة الثالثة: في كاد وأخواتها: 

َُجَ دددددددددددال  َ ِ ْ دددددددددددَ َُ َ دددددددددددْ َتُ  دددددددددددْ ت 
 

 ُ ٌِْ ددددددد   دددددددال َع ََ ٌْ ُِ  ددددددد َُه نْدددددددد  ْكُس  ددددددد َو  
دددددددددددددددددددددددْ ُوسُند َ دددددددددددددددددددددددةِ  ُِ  َو ِ   َوَ دددددددددددددددددددددد َُ 

 
 َوَ ِجدددددددددددددِ َُ ددددددددددددد َ ُودددددددددددددُْإ ُ د ْ ٌَدددددددددددددِ ( 

ٌَِددددددَُِ دددددد  َُ ْ دددددد  ددددددْ ُِ ددددددْ ُ َدْ   ْ  َُ ْ ِم ُِفَددددددَِ  
 

ُ بَِ ْد ِ ْددددددد  ة (ُدََحدددددددِ  ُِْإْ ُِ دددددددْئَ َُوَودددددددَت ْك   
ِْدددددددددددددددددددددددددددددددْ َُوَ  ُْ   وسِ   ُُج   ِ َهدددددددددددددددددددددددددددددددَُِو

 
ُ   دددددددد ُ   فَددددددددالُند َ ددددددددةُُْ ْددددددددِ  ُ   دددددددد    

َ دددددددددددددد  ْْ ُن    ُ  ولُْند ددددددددددددددَ ْ (ُوفَُعَ ددددددددددددددْ   
 

ْنِ  دددددددددددددددِ  َُ ْكثددددددددددددددد ُ   ْ َُو  َو دددددددددددددددَ ُِ ْنددددددددددددددد
 الزيادات كاآلتي: 

معنــاه أن هلهــل تــلزم التجريــد مــن "أْن" كأفعــال  ()واترررال الزمررا  مررن هلهررالقولــه:  -1
 الشروع وإن لم تكن منها.

أي ال يتقـدم الخبـر فـي هـذا البـاب علـى الفعـل فـل  (وخبرا  وسط وال تقردم )قوله:  -2
 يقال: "أن يقوم عسى زيد".

=                              
والزم الشلوبين عشر سنين إلـى أن خـتم عليـه كتـاب سـيبويه، وكـان أصـبر النـاس علـى المطالعـة ال يمـل ذلـك، 

ســية، ولــد ســنة ســبع وتســعين وخمســمائة، وتــوفي ســنة تســع وســتين وأقــرأ بإشــبيلية وشــريش ومالقــة ولورقــة ومر 
 . 3/110وستمائة، بتونس. انظر: فوات الوفيات

 . 1/299، والمطالع454/ 1همع الهوامع (1)
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أي أنــه يجـوز حــذف الخبــر فــي هــذا البــاب إذا  وأجررز الحررلف لرره إن يعلرر ()قولـه: -3

أي يمســــــح . (1) (ڱ ڱ ں ں)ُعلــــــم، ومنــــــه قولــــــه تعــــــالى: 

 لداللة المصدر.

يـــدها مــــن وذلـــك فـــي عســـى إذا ذكـــر قبلهـــا اســـم فاافضـــل تجر  : )بتجريرررد(قولـــه -4
الزيـــدون "و "الزيـــدان عســـى أن يقومـــا : "نحـــوعلمـــات التثنيـــة والجمـــع والتأنيـــث، 

 ".الهندات عسى أن يقمن"و "هند عسى أن تقوم"و"عسى أن يقوموا 

 (2)فيه رد على قول ااخفش أن كاد قد تزاد، وأنكره الجمهور.  )ول  تزد(قوله:  -5

 المسألة الربعة: في إن وأخواتها: 

دددددددددددُنَدْ َمددددددددددهُ  ْْ َُكدددددددددددَِ ُِإ  َُ   َُعددددددددددده َُْع َْ  
 

ِْدددددددددددددد  َُووَْ ددددددددددددددَ ُ  َوَ َ ددددددددددددددهُْ َكددددددددددددددَ   َُو  
َُ ََ (َُو د دددددددددددددددددْؤ ُ   َْ َدددددددددددددددددَ ُُْ ُ َ دددددددددددددددددْة       

 
دددددد ُْ  َوَو ِ   ُِ ُِ ُدََحْ مدددددد ددددددْ َُ ْ فدددددد  ْ َوَجدددددد ُُِْإْ َُ   

دددددددددددْ َ ُدََحدددددددددددِسُ   فدددددددددددِ  دددددددددددِ َُْوَمْ م    َوَو ِ 
 

                                      
 الزيادة هنا كاآلتي: 

كمـا  طلبيـاً  أال يكون الخبر فـي هـذا البـاب مفـرداً ومعناه  )ودخل مدخول دام(. قوله: 1
 .ال يكون في دام

إن  خبــراليجــوز إيــلء هــذه ااحــرف معمــول  ظرفررا ()ووسررط المعمررول حرراال  . قولــه: 2
فالجمهور على المنع وأجازه أبو علي الحسن بن علـي بـن  ظرفًا، وأما إذا كان حاالً كان 

                              
 . 33ص: (1)

 . 306-1/300والمطالع 481-468/ 1انظر: همع الهوامع (2)
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فــي نكتــه علــى إيضـــاح الفارســي قــال انهــم قـــد  (1)حمــدون ااســدي المعــروف بـــالجلولي
 ".إن ضاحكا زيدا قائم : "أجروا الحال مجرى الظرف نحو

 . قوله: 3
                                     
 

َُعْنددددددددددددَةَُوْددددددددددددَةوِْ هَُْ َددددددددددددْ فَُ  ِ َوَجدددددددددددد    َو  
َُكددددددددددددددددَ َُِ َددددددددددددددددَ  َُو ْوِجدددددددددددددددد ُِ   سْ ددددددددددددددد  

 
ُن ِ دددددددد  ُدََحدددددددِ   ِ (َ دددددددْ َُوَِوَُ دددددددْ َُو ددددددددةِ   

وذلـك إذا دل عليـه دليـل، وكـذا حـذف  الباب للعلم بـه كغيـرهيجوز حذف الخبر في هذا  

أي  (2)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)تعــــــالى:  هلــــــو قالخبــــــر  حــــــذف االســــــم، فمــــــن

 يعذبون وقال الشاعر:

 (3) لعلهابثينة أبداال، فقلت                  أتونى فقالوا يا جميل تبدلت    

أي  "بـك زيـد مـأخوذ إن: “(5)الخليـلعن  (4)سيبويه ايةحكومن حذف االسم  ،أي تبدلت
 الشاعر:وقال  (1)"إن بك مأخوذ أخواك" :إنه وحكى ااخفش

                              
 494/ 1، انظر قوله: وهمع الهوامـع479نظر رأيه في االرتشاف اعلي أبو علي القيرواني الجلولي. الحسن بن (1)

 . 1/226وترجمته في غاية النهاية في ترجمة القراء 

َلت: (2)  . 41ُفص  

، 137ه. انظـــر ترجمتـــه فـــي: طبقـــات الشـــعراء 82البيـــت مـــن الطويـــل وقائلـــه جميـــل بثينـــة وهـــو مشـــهور تـــوفي  (3)
دار  -هــ(، وبتحقيـق بطـرس البسـتاني  1382ار مصـر )د -. تحقيـق حسـين نصـار 57والبيت في ديوانـه ص

 م(. 1960هـ/  1380صادر، بيروت )

 .134/ 2الكتاب لسيبويه (4)

 .164الجمل في النحو للخليل  (5)
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   ررررررررررررررو كمررررررررررررررت ضرررررررررررررر يا  ع  ررررررررررررررت قرررررررررررررر   ي
 

 و  رررررررررررررررر   فررررررررررررررررر  ع رررررررررررررررري   مل رررررررررررررررررا   )2( 

إنـك  " (3):حذف الخبر إذا سدت مسده واو المصاحبة حكـى سـيبويه ولكنك، ويجبي أ 
 "إن كـــل ثـــوب لـــو ثمنـــه : "(4)يوحكـــى الكســـائ ،إي إنـــك مـــع خيـــر ومـــا زائـــدة "مـــا وخيـــراً 

 كقوله:بإدخال اللم على الواو أو سد مسده حال 

 إن    يرررررررررررررررررررا   مرررررررررررررررررررا ت  يررررررررررررررررررر      قرررررررررررررررررررة
 

  هلل مسررررررررررررررررررر          ررررررررررررررررررر   و جل ررررررررررررررررررر  )5( 

ذكـر ابـن مالـك سـت  )وخبرا  عن اسر  عرين  ُ نتقرى(الكسر:  ما يجب فيه . قوله: في4 
ممــا يكســر فيــه همــز "إن" وجوبــًا وزاد الســيوطي الحالــة الســابعة وهــي: أن تقــع  (6)حــاالت

=                              
 .1246/ 3. وأبو حيان في االرتشاف13/ 2نقله ابن مالك في شرح التسهيل  (1)

(. وكـذلك هـو مـن شـواهد الخليـل كمـا فـي الجمـل فـي 2/481البيت من الطويل، وقائله الفرزدق وهو فـي ديوانـه) (2)
(. والشـاهد قولـه: )ولكـن زنجـي( حيـث حـذف اسـم 105/ 1(، ومجالس ثعلب )136/ 2، والكتاب )233النحو

 وأبقى الخبر لداللة الكلم على االسم.« لكن»

 .302/ 1لكتاب لسيبويها(3)

. وانظــــر: شــــرح 491 /1نقلـــه عنــــه ابــــن كيســــان فــــي كتــــاب المهــــذب كمــــا حكـــاه ابــــن مالــــك فــــي شــــرح الكافيــــة  (4)
 .1250 /3. واالرتشاف2/16التسهيل

(، وشــــرح 477/ 1البيــــت مــــن البســــيط، وهــــو مــــن الشــــواهد التــــي لــــيس لهــــا قائــــل، وهــــو فــــي الكافيــــة الشــــافية ) (5)
(، وانظــــر: تفاصــــيل هــــذه 658، 51/ 2، والتــــذييل )(426/ 1(، وشــــرح التســــهيل للمــــرادي )16/ 2التســــهيل)

« إن». والشاهد قوله: )مستظهرًا(، حيث حذف خبر 309-1/307، والمطالع1/490المسألة في همع الهوامع
 وسدت الحال مسده.

 في قوله:  (6)

 ةفاكســـــر فـــــي االبتـــــدا وفـــــي بـــــدء صـــــل      
ــــــــت بــــــــالقول أو حل ــــــــت محــــــــل    أو حكي
 وكســـــــــــروا مـــــــــــن بعـــــــــــد فعـــــــــــلٍ  عل قـــــــــــا

 

 وحيــــــــــــــــــــــث إن  ليمــــــــــــــــــــــينٍ  مكملــــــــــــــــــــــه       
ــــــــــــــي ذو أمــــــــــــــل ــــــــــــــه وإن   حــــــــــــــالٍ  كزرت
ــــــــــــذو تقــــــــــــى ــــــــــــاللم كــــــــــــاعلم إن ــــــــــــه ل  ب
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ـــى مـــن أجـــاز ذلـــك، وهـــو رأي خبـــرًا عـــن اســـم عـــين نحـــو:  ـــق " بنـــاء عل ـــد إنـــه منطل " زي
 البصريين، والكوفيون يمنعون صحة هذا التركيب أصًل.

 : يجب فيه الفتح فيما التفصيل. 5

ُ ْ َْوِ ْ ددددددِهَُ وُُِْفَُْ ْ ِ ددددددِ َُ فْدددددد ُِ َوَفْدَ ْحدددددد  
 

  َُْوبَدْ ددددددددددَةَُ دددددددددَُِووَددددددددددَُنْ دددددددددِ َُ ْوَُْ َددددددددد ُِ  
 ُ َ َودََحددددددددددددددد ِوالبْد َدددددددددددددددَةَُ َ دددددددددددددددِوَددددددددددددددْ سَُ ُسَُ  

 
وََكددددددددددددددَ ََُسَُجَ َ ددددددددددددددِ   ُِ  َ ِ  ْددددددددددددددَ ُدََح دددددددددددددد

َنئددددددددددددددددددددددد  ُِ َْ دددددددددددددددددددددددَة َُُِو  وِ وَددددددددددددددددددددددد ُْ  دََح دْ  
 

ُِذْ ُِفََُْ ْ دددددددَُوفَدددددددد ْ ُ   َ ددددددد   ْْ ( َََُُِ دددددددُِ    
( مجمــــًل وفصــــل الســــيوطي  مــــا يجــــب فيــــه الفــــتح (1)ذكــــر ابــــن مالــــك   ذلــــك فــــي لـــــ)أن 

 :(2)مواضع

ڭ )عنــه نحــو:  بــأن تقــع فاعلــة أو نائبــاً  ؛إذا وقعــت فــي موضــع رفــع بفعــلااول: 

أو بابتــــداء بـــــأن . (4)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) (3)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

بخـــلف مـــا إذا وقعـــت فـــي . (5)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)تقـــع مبتـــدأة نحـــو: 

 .رفع على الخبر فإنها تكسر كما تقدمموضع 

                              
ها.....  (1)  في قوله: وهمز إن  افتح لسد  مصدر ... مسد 

 .499/ 1همع الهوامع (2)

 . 51العنكبوت: (3)

 . 1الجن: (4)

َلت: (5)  . 39ُفص  
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 (1)(ېئ ېئ ېئ)إذا وقعـــــت فـــــي موضـــــع نصـــــب غيـــــر خبـــــر نحـــــو: الثـــــاني: 

فإنهــا فــي موضــع نصــب لكنهــا خبــر فــي المعنــى  "إنــه قــائم حســبت زيــداً "بخــلف نحــو: 
 .فتكسر

أو إضـافة  (2)(ٱ ٻ ٻ)الثالث: إذا وقعت فـي موضـع جـر بحـرف الجـر نحـو:

 .(3)(ڭ ڭ ڭ ۇ)نحو: 

 ".في السماء نجماً  أكلمك ما أن   ال“نحو: بعد ما الظرفية الرابع: 

 .(4)(ٱ ٻ ٻ): بعد لو نحو: الخامس

 .(5)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): بعد لوال نحوالسادس: 

عرفت أمـورك حتـى أنـك  : "حتى غير االبتدائية وهي العاطفة والجارة نحو السابع: بعد
فــــإن قــــدرتها عاطفــــة كــــان فــــي موضــــع نصــــب أو جــــارة ففــــي موضــــع جــــر أمــــا  "فاضــــل

 ".حتى إنه ال يرجى  مرض“نحو: االبتدائية فتكسر بعدها 

                              
 . 81اانعام: (1)

 . 53اانفال: (2)

 . 23الذاريات: (3)

 . 5الُحُجرات: (4)

 . 143الصافات: (5)
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فإن كانت بمعنى أال االستفتاحية كسـرت  : بعد أما المخففة إذا كانت بمعنى حقاً الثامن
 فخرجت على المعنيين."أما إنك ذاهب  "بعدها وروي بالوجهين قولهم

أي . (1)(ې ې ى ى ائ ائ ەئ  )قــال تعــالى:  : بعــد ال جــرم غالبــاً عاســتال

فــي هــذه المواضــع  . وهــي(2) بعــدهاوبعــض العــرب أجراهــا مجــرى اليمــين فكســر إن  حقــاً 
 : "نحــو صــدر مفــرد مــأخوذ مــن لفــظ خبرهــا إن كــان مشــتقاً مكلهــا مؤولــة مــع معمولهــا ب

أو مجـــرورا  كـــان ظرفـــاً  أي انطلقـــك ومـــن االســـتقرار إن "بلغنـــي أنـــك منطلـــق أو تنطلـــق
 جامـداً  أي اسـتقراره ومـن الكـون إن كـان اسـماً  "عندك أو في الدار بلغني أن زيداً  : "نحو
 ".بلغني أن هذا زيد : "نحو

اختلــف فــي إن  المكســورة وأن  المفتوحــة،  )وفرررُع مررا يكسررُر ذي فرري األشررهر(. قولــه: 7
ــــوال:  المكســــورة ااصــــل  إن   أن   ها:أصــــحهــــل همــــا أصــــلن، أو أحــــدهما فــــرع علــــى أق

والمفتوحــة فــرع عنهــا ان الكـــلم مــع المكســورة جملــة غيـــر مؤولــة بمفــرد ومــع المفتوحـــة 
لكونـه  ؛مـن كـل وجـه أصـل مؤول بمفرد وكون المنطوق بـه جملـة مـن كـل وجـه أو مفـرداً 

من وجه وان المكسورة مستغنية بمعمولها عن زيـادة والمفتوحـة ال  جملة من وجه ومفرداً 
عــن زيــادة والمجــرد مــن الزيــادة أصــل وان المفتوحــة تصــير مكســورة بحــذف مــا تســتغني 

والمرجـوع إليـه بحـذف أصـل المتوصـل  ،تتعلق به وال تصـير المكسـورة مفتوحـة إال بزيـادة
علـــق مـــا والمفتوحـــة تفيـــده وتُ  ،وهـــو التأكيـــد وان المكســـورة تفيـــد معنـــى واحـــداً  ؛إليـــه بزيـــادة

وانهــا مســتقلة ، ملــة ومعمولــةعا غيــر معمولــة والمفتوحــةوانهــا عاملــة  ،بعــدها بمــا قبلهــا

                              
 . 62النحل: (1)

 . 312-1/311، والمطالع1/499همع الهوامع (2)
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إذ هــــي ومــــا عملــــت فيــــه بتقــــديره وقــــال قــــوم المفتوحــــة أصــــل  ؛والمفتوحــــة كــــبعض اســــم
 (1). المكسورة وقال آخرون كل واحدة أصل برأسها حكاهما أبو حيان

 . في جواز اامرين: 7

ُبَدْ دددددددددددددَةُِإَذََُْوَ ْددددددددددددددَ ِ ُفَددددددددددددد َِوَجددددددددددددد    َو  
 

ُوْ ْ ُُْو  بددددددددددددَ ُ دددددددددددد وِ ُوفَددددددددددددِجددددددددددددَ   
 ُ سُس  ُب دددددددددددددددددددددة ُن ددددددددددددددددددددد ك ُ و  ددددددددددددددددددددد    

 
وددددددالَ َُ ْ ددددددِحْ َُ ددددددَ ََُوٌددددددْ ُنْ  دددددد    ُ َو

" وزاد السـيوطي موضـعًا  (2)ذكر ابن مالك أربعة مواضع  يجوز فيها الفتح والكسـر لــــ"إن 
 واحدًا وهي أن تقع بعد أي المفسرة.

 . ما يتعلق باللم المزحلقة: 8

َُكددددددددَ ِلُْ وشدددددددد َئ(ُوف ددددددددال   سَُون ددددددددَ ُ َو
 

ٌِددددددددددْ ُوِ ْوَ ْ ددددددددددِهُِ دددددددددد  هَُِوَ ددددددددددَ ُ َددددددددددْةَُ   
و  مدددددددددددد َ َُ َددددددددددددَ ُ  س ددددددددددددَ ُل دددددددددددد َُ   َو

 
وإْ َُنِ دددددددْهُ ددددددد  ُ دددددددُِنَددددددددَة ُْ   وْ ددددددد ُِ 

الحكـم الـذي زاده الســيوطي هنـا لــدخول الـلم علــى خبـر "إن " هــو أال يكـون الخبــر أداة  
 إن  زيدًا لئن أكرمني أكرمته".“شرط فل يقال: 

  

                              
 .65/ 5. والتذييل والتكميل1/313، والمطالع502-1/501انظر: همع الهوامع (1)

 في قوله: (2)

  فجـــــــــــــاءٍة أو قســــــــــــــم إذابعـــــــــــــد       
ــــــــرد   مــــــــع تلوفــــــــا الجــــــــزا وذا يط 

          

ــــــــــــده بـــــــــــوجهين نــــــــــــــــــــــــــــــــمي          ال الم بعـــــــ
ـــــــي أحمـــــــد  ـــــــول إن   فـــــــي نحـــــــو خيـــــــر الق
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 . وصل "ما" بهذه ااحرف: 9

دددددددددددددددددددُِ وجددددددددددددددددددددَِ ُفُو ددددددددددددددددددددَ ُوس  إعمِ  
 

 ف دددددددَهُ ٌ َدددددددُِ دددددددَ ُْ دددددددُِْف مدددددددَُِْعدددددددَ ال( 
ابن تتصل ما بهذه الحروف فتبطل إعمالها كثيرًا وقد يبقى العمل قليًل كما قال  

والزيادة هنا خاصة بليت إذا يجوز فيها اامران على السواء إذا اتصلت بها  (1)مالك،
 "ما" وتبقى على اختصاصها بااسماء على الراجح.

  في أحكام المكسور  إذا خففت:. 10

ُْ ِِ ُ َ ددددددددددددددددْ ُفَدَ دددددددددددددددده َُ عمددددددددددددددددِ    و   ِ 
 

إ ُلُْ َددددددددددددِِبُْ  مددددددددددددالُ  َْ وددددددددددددالَ ُ وددددددددددددِ ْ ُ    َو
ذََُو  ددددددددددددددد ِ ( وَ ْوِ دددددددددددددددَُِونِ دددددددددددددددَ ُ   

 
 ُ َنِ دددددددددددْ ( فُ ِودددددددددد    ُِ ووددددددددددد ُ   ددددددددددِ ِع  

 هنا زيادتان: 

ـــى: قولـــه:  ال يلـــي المخففـــة فـــي الغالـــب مـــن اافعـــال إال مـــا كـــان  )ذا التصررررف(ااول
 متصرفًا ناسخًا.

ابــن مالــك أنــه ال يليهــا إال  وزعــم»قــال الســيوطي: )ولررو مضررارعا  تفرري( الثانيــة: قولــه: 
ولـيس بصـحيح  :"وال يقاس عليه قال أبـو حيـان الماضي وأن ما ورد من المضارع يحفظ

 .(2) "«انتهى وال أعلم له موافقاً 

  في أحكام المفتوحة إذا خففت:. 11

ُْ َِ ُ َ دددددددددددددددْ َُفَددددددددددددددددَِ َُسعمدددددددددددددددِ    و   ِ 
 

  ْ (وودددددد ُوغددددددِْيَُوشددددددْ ِ َُعدددددد ِفُْ  ْ ددددددَم  ُ 
 

                              
 في قوله: ووصل ما بذي الحروف مبطل ... إعمالها وقد يبقى العمل (1)

 . 1/318، والمطالع513 -1/512همع الهوامع (2)
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ْ َُوفَددددددددددددددددددِ  وُج ٌْدددددددددددددددددد  َُ َ  هددددددددددددددددددُِفددددددددددددددددددَِ
 

َُنَ دددددددددددددددد  فَُ  ِوغَددددددددددددددددِْيُ ٌََدددددددددددددددد   ِِفْ ددددددددددددددددالُ   
َُوُْ  ِبَ دددددددددددددْةُ وُن ددددددددددددد    ُِ   د ْ دددددددددددددَ   َُ ِوِ ددددددددددددد

 
َُْوُودددد ُ   ْ ُ وُ دددد ئ ُدَحَُ نَدْنِ دددد  ددددْ َ(  ب  َْ  

 هنا زيادتان: 

ال يلــزم أن يكــون المضــمر المحــذوف هــو ضــمير  )ولغيررر السرر ن عررن(ااولــى: قولــه: 
الشأن من اسم "أن" المخففة بل يكون هو وإذا أمكن عوده على حاضر أو غائب معلـوم 

 كان أولى.

" ال بـد أن يكـون خبرهـا جملـة اسـمية إذا خففـت "أن )ر  أو شررط حكروا(الثانية: قولـه: 
وزاد  (1)أو فعليــــة وقــــد ذكــــر ابــــن مالــــك مــــا يتعلــــق بهمــــا مــــن أحكــــام ومــــا يقــــرن بصــــدرها

د. أو 140النســـاء: والســـيوطي أنهـــا تقـــرن بـــأداة الشـــرط نحـــو: }أن إذا ســـمعتم آيـــات هللا{ 
 برب كقول الشاعر: 

 تيقمرررررررررررررت   ن       مررررررررررررر    يررررررررررررر   ائمرررررررررررررا  
 

   مررررررررررررررررررر    و رررررررررررررررررررو ن   رررررررررررررررررررا    ميمرررررررررررررررررررا )2( 
 . قوله: 12 

ُكددددددددددددددد  ُْ ُكددددددددددددددد   ُفِس ددددددددددددددد    و   ِ  دددددددددددددددْ 
 

دددددددددددْ َُعددددددددددده ُوْددددددددددد  َُوَهدددددددددددْ (   ِ َ  وَ دددددددددددْ َُي 
عــل  ولكــن  ال تخففــان ومــن ذهــب إلــى التخفيــف فقولــه ضــعيف وهــو أبــو علــي الفارســي  

وهــذا تكلــف كثيــر، ولــم يثبــت تخفيــف »بقولــه: هــذا  هرأيــ (1)ابــن هشــام فــي "لعــل" وقــد رد

                              
 في قوله : وإن تخفف أن  فاسمها استكن ... والخبر اجعل جملةً  من بعد أن   (1)

/ 2( والتذييل )9/ 4البيت من الطويل وهو من الشواهد التي ليس لها قائل. وورد في شرح التسهيل البن مالك ) (2)
« بـرب»صـدرة المخففة من الثقيلـة جملـة اسـمية م« أن»(. والشاهد قوله: )أن رب امرئ( حيث جاء خبر 773

 وحذف اسمها. 
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فـي  (3)نسويـو  (2)«لغـة قـوم بأعيـانهم بـــ)لعل(ثم هو محجوج بنقل اائمـة أن الجـر  (لعل  )
فــي شــرح المفصــل هــذا القــول  (5)ونــاقش ابــن يعــيش (4)"لكــن" قياســًا علــى إن وأن وكــأن،

 (6)ليونس ورده.

 المسألة الخامسة: ال العاملة عمل إن: 

ِتُ إْ َُوِلُْ  كددددددددددددددددددددددددددَ  ُفَُونْددددددددددددددددددددددددددَ 
 

َ ِ دددددددددددددددِه(  ُِ  دددددددددددددددُِعددددددددددددددد  ُولُْ َدندْ  ن  ددددددددددددددد
ُو  وِ دددددددْ َُِ    دددددددد ُ فِنِ دددددددْ ُِ َدددددددُِ  دددددددِفُِ 

 
ُْوَ ْوِ ُِ و  فْددددددددددددِ َُْ َدددددددددددد  ِْ َ َُْ ددددددددددددُِ َدندْ َدددددددددددد  

ُ  دددددددددددددْي  ُوددددددددددددد َُ ْ فَدددددددددددددِ(  جددددددددددددد     وَو
 

ٌَْ ددددددددددددد   َُ دددددددددددددْ َُ ْددددددددددددد  ُ د  ددددددددددددد  َُ     َو ْ 
َُْ َدددددددددددددَ ُِ  َِ ُدََحدددددددددددددْ     ووٌدددددددددددددةو ِهَُ ددددددددددددد

 
سُ   ُِ دددددددددددددْ   ُ  ٌ ددددددددددددد نَدْن  دددددددددددددِ (وَ دددددددددددددْ ُيِ   

 هنا ثلث زيادات: 

=                              
 708هو: جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام اانصاري المصري، ُولد بالقاهرة سنة  (1)

، وقد طارت شهرته في العربية منذ حياته، فأقبل عليه الطلب من كل فج يفيدون 761للهجرة وبها توفي سنة 
. والــدرر 346واســتنباطاته الرائعــة. انظــر: المــدارس النحويــة لشــوقي ضــيفمـن علمــه ومباحثــه النحويــة الدقيقــة 

 .293، وبغية الوعاة ص191/ 6، وشذرات الذهب 308/ 7الكامنة البن حجر 

 .1/377مغني اللبيب  (2)

 يونس بن حبيب وقد تقدمت ترجمته. (3)

 . 322-1/319انظر المطالع (4)

وأقبــل علــى تعلــم  556لبـي الــدار والمولــد، وكــان مولـده ســنة هـو: يعــيش بــن علــي بـن يعــيش موصــلي ااصــل ح (5)
العربية منذ نعومة أظفاره، ورحل إلى بغداد ودمشق يتلقى عن الشيوخ، وعاد إلى حلب فتصدر اإلقراء بهـا إلـى 

، وشــذرات 341/ 2. وابــن خلكــان 280للهجــرة. انظــر: المــدارس النحويــة لشــوقي ضــيف 643أن تــوفي ســنة 
 .419ة الوعاة ص، وبغي228/ 5الذهب 

 .5/563شرح المفصل البن يعيش (6)
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، وممــا زاده شــرطين، أحــدهما: أال يفصــل بــين "ال"  ااولــى: فــي شــروط عملهــا عمــل إن 
يقصـــد بهـــا النفـــي العـــام انهـــا حينئـــذ  والنكــرة بشـــيء فـــإن فصـــل تعـــين الرفـــع. الثــاني: أن

 .تختص باالسم فإن لم يقصد العموم فتارة تلغى وتارة تعمل عمل ليس

 تأخير الخبر هنا ولو كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا.الثانية: يجب 

 «ولـيس بصـحيح مـا قـااله» :قـال ابـن مالـك )ومن يجزه مطلقا  ال تنصرر(الثالثة: قوله: 
حيــث نقــل عــن بنــي تمــيم الحــذف لخبــر )ال(  (3) والجزولــي (2)يشــير إلــى الزمخشــري  (1)

  . (4) مطلقًا على سبيل اللزوم

                              
 .1/537شرح الكافية البن مالك (1)

 .1/265. وشرح المفصل البن يعيش52انظر: المفصل للزمخشري (2)

. والجزولي: هو: عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولـي 1/537انظر قوله هذا في شرح الكافية البن مالك (3)
 وجزوالة: من قبائل البربر، من مصنفاته: كتاب القانون في النحو،   == النحوي، من أهل مراكش.

. وانظــر 1/227==تــوفي بــأزمورة مــن ناحيــة مــراكش ســنة ســبع وســتمائة. انظــر: البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة
 وبغيـة الوعـاة 378/ 2وإنبـاه الـرواة  466وطبقـات ابـن قاضـي شـهبة ص 394/ 1ترجمته في وفيات ااعيـان 

 . 504/ 2. وانظر كشف الظنون 26/ 5وشذرات الذهب  236/ 2

 . 325-1/322، والمطالع1/530انظر همع الهوامع (4)
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 وأخواتها: المسألة السادسة: في ظن 

َدددددددددددددددددَ َ ْج دددددددددددددددددْهَُ   ُ َُ       دددددددددددددددددَِ َُو
 

دددددددددددددددَ َ  َِ ُ ن كددددددددددددددد    َوَهددددددددددددددْ َُجِِ دددددددددددددددةَُ 
َمِ  َِ ُكْدددددددددَِ ُ وُ دددددددددَُِْ ددددددددد د ْ    دددددددددة    ِ

 
َمدددددددددددددددِ   َ ُ دددددددددددددددة ْتَُعندْ مل مددددددددددددددد     و   َُو

هدددددددددددد   ُكمددددددددددددُِفَُسب ددددددددددددَةَو دددددددددددد ت ُ   
 

وثددددددددددددِ ُُِ  دددددددددددددَةَ(َو َِ ددددددددددددَِ ُع  َْ َكِوثددددددددددددِ ُِو  
 . مما زاده السيوطي من أخوات ظن اآلتي:1 

 قال:من صار إحدى أخوات كان بالتضعيف والهمز  ةالمنقول (أصارااول: )

 (1) مأكولفصيروا كعصف  . . . . . .. . . . . .

 .(2)(ڃ ڃ چ): جعل بمعنى صير نحوالثاني: 

 .(3)(گ گ گ ڳ ڳ ڳ): رد نحوالثالث: 

                              
هــذا عجــز بيــت مــن الرجـــز وصــدره: "ولعبــت طيــر بهـــم أبابيــل"  وقائلــه عنــد بعضـــهم: رؤيــة فــي ملحــق ديوانـــه  (1)

هــ(،  1299طبعـة بـوالق ) -؛ لعبد القادر البغدادي 189، 184، 175، 168/ 10؛ وخزانة اادب 181ص
حميـد اارقـط كمـا فـي وطبعة دار صـادر بيـروت، والهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، والخـانجي. وقيـل البيـت : ل

؛ 73/ 7؛ وخزانـــة اادب 90؛ والجنـــي الـــداني ص52/ 2؛ وبـــل نســـبة فـــي أوضـــح المســـالك 408/ 1الكتـــاب 
"عصف"؛ ومغني اللبيب  247/ 9؛ ولسان العرب 296؛ وسر صناعة اإلعراب ص201ورصف المباني ص

لتحويـــــل، ونصـــــبه . والشـــــاهد: اســـــتعمال "صـــــير"، وهـــــي مـــــن أفعـــــال ا350، 141/ 4؛ والمقتضـــــب 180/ 1
 مفعولين: أولهما واو الجماعة النائبة عن الفاعل، والثاني "مثل".

 . 23الفرقان: (2)

 . 109البقرة: (3)
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وفـــــــــــــي قـــــــــــــراءة  (1)(ڇ ڍ ڍ )الرابـــــــــــــع: اتخـــــــــــــذ وتخـــــــــــــذ قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى: 

ْذَت(   .(3)(ں ں ڻ ڻ  )وقوله: (2)بالتخفيف،)َلَتخ 

أي صــيرني وال يســتعمل  "وهبنــي هللا فــداءك:"(4) ااعرابــيحكــى ابــن  (وهررب)الخــامس: 
 .بمعنى صير إال الماضي فقط

 الشاعر:كقول  ،كرَ تَ السادس: 

 (5) شاربهأخا القوم، واستغنى عن المسح  هــــتــــترك حتى إذا ما هــتــــيــــورب

مـا دخلـت عليـه كـان دخلـت عليـه هـذه أي  اسرتفهما(ككران أو مرا  )مدخولها. قوله: 2
غـلم مـن "و ؟"أيهـم أفضـل : "اافعال وما ال فـل إال المبتـدأ المشـتمل علـى اسـتفهام نحـو

                              
 . 77الكهف: (1)

 .314قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: الوافي في شرح الشاطبية لعبد الفتاح القاضي  (2)

 . 125النساء: (3)

. وابـــن ااعرابـــي هـــو: محمـــد بـــن زيـــاد أبـــو عبـــد هللا ابـــن 2/82ئـــد البـــن مالـــكراجـــع قولـــه فـــي شـــرح تســـهيل الفوا(4)
هــ. مـن تصـانيفه: النـوادر، اانـواء،  150ااعرابي، من موالي بني هاشم، كان عالمًا باللغة والشعر، ولد سـنة 

 .105/ 1هـ. انظر بغية الوعاة  233هـ وقيل:  231الخيل، معاني الشعر. توفي سنة 

(، والتــذييل 75وقــد ورد فــي شــرح االفيــة البــن النــاظم )ص  مــن الطويــل وقائلــه فرعــان بــن ااعــرف.هــذا البيــت  (5)
(، 298/ 2(، والعينـي )92(، وشـرح شـواهده )ص 150/ 1(. وشرح ابـن عقيـل بحاشـية الخضـري )973/ 2)

ي تمام )ص (، وشواهد النحو في حماسة أب18/ 4(، والحماسة للتبريزي )25/ 2وااشموني بحاشية الصبان )
بمعنـــى صــير فنصــب بهـــا « تــرك»(. والشـــاهد فيــه: اســتعمال 1445(، وشــرح الحماســة للمرزوقــي )ص 283

 مفعولين هما ضمير الغائب والثاني قوله: )أخا القوم(.
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تـــدخل عليـــه كـــان ان االســـتفهام لـــه الصـــدر فـــل يـــؤخر وتـــدخل عليـــه فإنـــه ال ؟" عنـــدك 
 (1)؟". ن ظننت عندكغلم مَ "و ؟"أيهم ظننت أفضل : "ويتقدم عليها نحو ،ظننت

 ســد عــن المفعــولين فــي هــذا البــاب أن  أي ي (وأّن والمعمررول سرردت عنهمررا ) قولرره:. 3

ی جئ حئ مئ ىئ يئ   " ونحــو:قــائم  ظننــت أن زيــداً  : "المشــددة ومعموالهــا نحــو

وإن كانت بتقدير اسم مفرد للطـول ولجريـان الخبـر والمخبـر عنـه بالـذكر فـي  (2)(جب 

 (3).الصلة

حكــم هــذين المفعــولين فــي التقــديم والتــأخير كمــا لــو . . . البيــت( أي وسررب . قولــه: )4
كانا قبل دخول هذه اافعال فااصل تقـديم المفعـول ااول وتـأخير الثـاني ويجـوز عكسـه 

ظننـت  انحـو: "مـوقد يجـب خلفـه فـي  "صديقك ظننت زيداً  :"ب ااصل في نحووقد يج
وأســباب الوجــوب فــي الشــقين معروفــة فــي بــاب االبتــداء الثالثــة للمفعــول  "إال بخــيلً  زيــداً 

 .(4) الثاني هنا من ااقسام وااحوال ما لخبر كان وذلك معروف مما هناك

  في اإللغاا:. 5

سُفُ َبْ ِددددددددددددددَةَذ ددددددددددددددِ ُفدددددددددددددد وِ ُجددددددددددددددِئ َُ   
 

ددددددددددددددددد ِ َ َ(   وفُ ِ دددددددددددددددددْْي ُ  ْوَ ُدََحْشددددددددددددددددد  ُج 
 

                              
 .2097 /4. وارتشاف الضرب72 /2. وشرح تسهيل الفوائد البن مالك547 /1همع الهوامع (1)

 .259البقرة:(2)

 . 330-1/329. والمطالع548-1/544همع الهوامع (3)

 . 1/331، والمطالع1/548همع الهوامع (4)
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إذا لـــم يتقـــدم الفعـــل فهـــو -وهـــو تـــرك العمـــل لغيـــر مـــانع لفظـــًا ومحـــلً  –أي أن اإللغـــاء 
 أفضل سواء توسط أو تأخر نحو: " زيد قائم ظننت".

 . في التعلي : 6

و َددددددددددِ ِ َُو  ٌ دددددددددددَتُ  ددددددددددَهُنْ دددددددددددِ َُ ددددددددددد َِو  
 

 وإْ ُوسُو دددددددددددددددُِدََحدددددددددددددددَ ىُ   دددددددددددددددَ ِ ََمِ 
 وسِ َُسب دددددددددددددددددددددددددددددةَِءُ ْوَُو ددددددددددددددددددددددددددددده َُ وُْ 

 
َُووَدددددددددددددْ (   سِ ُْيددددددددددددد  ُ سبْدددددددددددددِ َُ ِوِددددددددددددد  

التعليق: هو ترك العمل في اللفظ ال في التقدير لمانع، ويختص بالفعل المتصرف مـن  
لــيس اافعــال القلبيــة ولــه معلقــات مــذكورة وزاد الســيوطي لــو ونســبه إلــى ابــن مالــك ولكــن 

 (1)في االفية وإنما في شرح التسهيل.

 إعمال ةميرين متصلين لمسمى واحد خاص باألفعال القلبية. . 7

ْوَمْ   ددددددددددددددددددد س َُوَ ِِعدددددددددددددددددددَهَُو   وجددددددددددددددددددد    َو
 

َ ْ   دددددددددددددددد سُ   ددددددددددددددددِ  ُ  ْ ددددددددددددددددَم َُ   َ ددددددددددددددددَ َُ ِ 
المتصــرف مــن اافعــال القلبيــة بجــواز إعمالــه فــي ضــميرين متصــلين لمســمى  يخــتص 

وأنـــت ظننتـــك خارجـــا وزيـــد  ظننتنـــي خارجـــاً "نحـــو:  واآلخـــر مفعـــوالً  واحـــد أحـــدهما: فـــاعلً 

 .(2)(ڳ ڱ ڱ )قال تعالى: "، ظننته خارجاً 

 "وال ضــربتك وال زيــد ضــربته ييقــال: "ضــربتنوال يجــوز مــا ذكــر فــي ســائر اافعــال ال 

 .(3)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ)باالتفاق وعلله سيبويه باالستغناء عنه بالنفس نحو: 

                              
 .2/89شرح التسهيل البن مالك (1)

 . 7العلق: (2)

 . 16القصص: (3)
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 فيما  لح  بهلا البا  من أفعال: . 8

ُِْ  ْي َُْ ُ  ٌ دددددددددددددددددد ُْ وَ ْ َ  ددددددددددددددددددْ َُفَُذَُبِدددددددددددددددددد  
 

َُ ددددددددددْ َُعددددددددددَةْ (   َوَبَ دددددددددد  ُفَدَ ددددددددددْةَُوَجددددددددددةت 
ــفَ " و "دمَعــ" وبكثــرة، ميــة لُ ية والحُ ر  َصــنعــم ألحــق بأفعــال هــذا البــاب فــي ذلــك رأى البَ   د َق

 . (2) (1)(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ): وقوله تعالى. بقلة "وجد"و"

 المسألة السابعة: في الحكاية بالقول:  

ُ ددددددددددد ُِبَ دددددددددددْ    َْ ْ    ُ َُِْْ َمدددددددددددهَُْوفد   ْوِعددددددددددد  
 

هُْس ددددددددُِِ َْ نَددددددددِ  ُعٌدددددددد َُْوَ ددددددددْ ِ ََُ َجدددددددد   
َوَ دددددددددددددِ  َُمل ددددددددددددد َ ُ   ددددددددددددد سُ   و نِ ددددددددددددد  

 
ْ ُوفُ ِْيِ َدددددددددددددددددددددددِ       دددددددددددددددددددددددَةَُوْ ظ ددددددددددددددددددددددد

ٌدددددددددددددددد  ُدَح ْددددددددددددددددْ (  َ ددددددددددددددددة  َُ      دددددددددددددددد   ُُج 
 

 ُِ  ٌ ْ ددددددددددددد َُو    ٌَ ددددددددددددد ُكظددددددددددددد  ُِو   دددددددددددددْ   و  
 :في القول وما تصرف منه استعماالت .1 

 (4)(ٺ ٿ ٿ  (3) (ژ ڑ  ڈ ژ ): أن يحكـــى بـــه الجمـــل نحـــو :أحـــدها

 (6)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) (5)(ٿ ٿ)

                              
 . 36يوسف: (1)

 . 563 -1/561وهمع الهوامع 336-1/33انظر: المطالع  (2)

 30مريم:  (3)

 . 83المائدة: (4)

 . 136البقرة: (5)

 . 5الرعد: (6)
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وااصل أن  ،مقول لديهم ال زكا مال ذي بخل (1)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)
زيد "فإذا قال:  ؛ويجوز أن يحكى على المعنى بإجماع ،يحكى لفظ الجملة كما سمع

فإن  "المنطلق عمرو"أو  "زيد عمرو منطلق: "قال :فلك أن تقول "عمرو منطلق
 "قائمٍ  عمروٍ " :فتقول في قول زيد ،كانت الجملة ملحونة حكيت على المعنى بإجماع

صحح  :قوالن ؟وهل تجوز الحكاية على اللفظ ،بالرفع "عمرو قائم" :بالجر قال زيد
قال انهم إذا جوزوا المعنى في المعربة فينبغي أن يلتزم في  ،ابن عصفور المنع

فلك أن تحكيه بلفظه  "انطلقت" :نحو ،وإذا حكيت كلم متكلم عن نفسه ،الملحونة
وهو  "إنه انطلق"أو  "انطلق:"قال فلن  :ولك أن تقول "انطلقت" :قال فلن :فتقول

كناديت وجعوت وقرأت ووصيت وأوحى  ؟في ذلك معناه منطلق وهل يلحق بالقول
 (2)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)نعم وعليه الكوفيون نحو:  :أحدهما :قوالن

ک گ گ گ ) (4)بالكسر (3)(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )

واختاره ابن  (6)(پ پ پ پ )ونحو: َقَرْأتُ  (5)(گ
وعليه  ،ال: والثاني .عصفور وابن الصائغ وأبو حيان لسلمته من اإلضمار

ي: وقالوا الجمل بعد ما ذكر محكية بقول مضمر للتصريح به ف ؛البصريون 

                              
 . 18ااحزاب: (1)

 . 77الزُّخُرف: (2)

 . 10القمر: (3)

 .5/87قراءة عيسى بن عمر النحوي. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج  (4)

 . 13إبراهيم: (5)

 . 2الفاتحة: (6)
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 (2)(ی ی ی جئ حئ) (1)(ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)

 .واختاره ابن مالك (3)(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ)
المؤدي معنى الجملة كالحديث  :أحدهما :وهو نوعان ،الثاني أن ينصب المفرد

ونصبه على المفعول به انه اسم  ،وخطبة والشعر والخطبة كقلت حديث وشعراً 
على أنه  :وقيل ،الجملة والجملة إذا حكيت في موضع المفعول به فكذا ما بمعناها

 .نعت مصدر محذوف

قلـت كلمـة أمـا  :للجملـة نحـو المراد به مجرد اللفظ وهو الذي ال يكـون اسـماً  :الثاني
 ة كقوله:المفرد غير ما ذكر فليس فيه إال الحكاية على تقدير متم الجمل

 . (5) . . .............    (4) إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة

َُ وُُِْ ُِ وَدددددَةىَُو  ددددد ِ ُإْ ُنَدددددالَُ دددددِ  َ  
 َوُْ

ُ َوَعددددددددد  ُو َدددددددددْ    َ ْوَ د ْ َ دددددددددْهُِ َْ مددددددددد     
(ُِْ  جنددددددددددددددددد ُِْوْْلَْكثِددددددددددددددددد ِ َ َُفْ دددددددددددددددددٌَُ   

 
ْ َُ  دددددددددددددددددددِ َ َُْوَمْخِِ ددددددددددددددددددد ُِ   وك نَددددددددددددددددددد

أي فصــل القــول عــن االســتفهام بــأجنبي  لألكثــرين فصــله بــااجنبي(. قولــه: )وعــزوا 2 
 ويبقى القول عامًل عمل ظن مذهب أكثر البصريين والكوفيين.

                              
 . 4-3مريم: (1)

 . 45هود: (2)

 . 48ااعراف: (3)

)معت قـة ممــا يجـيء بـه الت جـر(. طبعــة دار 109القـيس: ص هـذا صـد بيـت مــن الطويـل وعجـزه فـي ديــوان امـرئ  (4)
م(.  1964م(، ) 1958طبعــة دار المعــارف بمصــر )-صــادر، بيــروت، وبتحقيــق محمــد أبــي الفضــل إبــراهيم 

م(،  1913لنـدن )-(. تحقيـق شـارل ليـل 30وكذلك هو صدر بيـت فـي شـعٍر لعبيـد بـن اابـرص )ديوانـه: ص 
 (.132( وفي معجم الشواهد )ص 313/ 3والتكميل: ) ودار صادر بيروت. وهو في التذييل

 .1550. تمهيد القواعد/ 30-1/338والمطالع 565همع الهوامع/ (5)
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 . فيما يتعلق بشروط عمل القول كظن: 3

َو ثدددددددددددددددددددددْي َُ   َ   دددددددددددددددددددددَهُودَحدددددددددددددددددددددِسُ   
 

   دددددددددددددددددددَهُو ْ ُِ ودددددددددددددددددددال ِ ُسُ د َ دددددددددددددددددددة ى 
ُِ دددددددْ ُدََحدددددددِةْ ِ َُوَ حددددددد ُِ  ُ َددددددددْ     ودَحددددددد   

 
ُفَُملَ  دددددددددددْ ِ ُفَدددددددددددِْ  ُِ  (و ددددددددددده ُدََحدددددددددددْ     

 خامسـاً  وذكر ابن مالـك إلعمـال المضـارع شـرطاً »قال السيوطي في شرح هذه الزيادة:  
" وهــو معنــى يــذكره غيــره لــم“وقــال: وهــو أن يكــون للحــال ال للســتقبال وأنكــره أبــو حيــان 

وشـــرط الســـهيلي أال يعـــدى الفعـــل وااثيـــر ردا" فـــإن لقـــب أي حيـــان أثيـــر الـــدين. “قـــولي: 
انـه حينئـذ يبعـد عـن معنـى الظـن ان الظـن مـن  "أتقول لزيد عمرو منطلق: "باللم نحو

 مسموع.فعل القلب وهذا قول 

بعضهم أظنه الفارسـي: " حـذُف  وقد يحذف القول دون المحكي به وهو كثير حتى قال

 (2)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ )ومنــه:  (1)القــول مــن حــديث البحــر حــدث وال حــرج"

 ول كقوله:يحذف المحكي بالقول استغناء عنه بالقوقد  أي فيقال لهم أكفرتم

 برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا          لنحن االى، قلتم فأنى ملئتم     

 .(3)«وهو معنى قولي: "وقل حذف في المقول فادر" أي قلتم نقاتلهم

 وأرى:  المسألة الثامنة: في أعلم

َُ وُْ َُ و     إذُسَُ و ددددددددددددددددددددددددددَهُ دددددددددددددددددددددددددد   
 

ْدددددددددددددددد ََُْ  دددددددددددددددده ُ ََ ْوَ    ددددددددددددددددُِب ددددددددددددددددَة ُفََ
                               

 . 1/28. المسائل السفرية في النحو له أيضًا 1/827انظر القول في مغني اللبيب البن هشام (1)

 . 106آل عمران: (2)

 . 342-1/341المطالع (3)
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 :فيه مذاهبالزيادة هنا في حذف المفاعيل الثلثة أو بعضها لغير دليل و 

رين يـخاا ورجحه ابـن مالـك يجـوز حـذف ااول بشـرط ذكـر (1) ااكثرون وعليه : أحدها
بحـذف  "أعلمـت زيـداً "علـم أو بحـذف المُ  "أعلمت كبشك سمينا : "بشرط ذكر ااول كقولك

الثـاني والثالــث إن لــم يخــل الكـلم مــن فائــدة بــذكر المعلــم بـه فــي الصــورة ااولــى والمعلــم 
 .في الثانية

ـــاني ـــد مـــن : (2) الث ـــه وحـــذف اآلخـــرين بـــل الب ال يجـــوز حـــذف ااول وال االقتصـــار علي
واآلخر كهما في باب ظن وقد منع هؤالء حـذفهما الثلثة ان ااول كالفاعل فل يحذف 

 .فيه اقتصاراً 

وال " أعلمـت كبشـك سـميناً  : "رين نحويخيجوز حذف ااول فقط مع ذكر اا: (3) الثالث
رين دون ااول وال حـــذف الثلثـــة وال حــذف ااول وأحـــد اآلخـــرين وال يــخيجــوز حـــذف اا

 .حذف أحد اآلخرين فقط

رين فقـــط انهمـــا فـــي حكـــم مفعـــولي ظـــن دون يـــخيجـــوز حـــذف اا: (4) الرابـــع
 .(5) الفاعلااول انه في حكم 

                              
 3/1562منهم المبرد وابن كيسان. انظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش (1)

 .4/2135قول سيبويه وابن الباذش وابن طاهر وابن خروف وابن عصفور. انظر: االرتشاف (2)

 .1/572قول الشلوبين. انظر: الهمع (3)

 .1/572الهمعقول الجرمي واختاره ابن القواس.  (4)

 . 1/344والمطالع 572انظر ااقوال والخلف لهذه المسألة في: الهمع/  (5)
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 املبحث الاالث: يف الفاعل ويائبه والفعل املضارع
 المسألة األولى: في الفاعل:

ُْْ  َو ِعددددددددددده َُوٌدددددددددددْ ُفد ددددددددددد  َِ َُو ِ ددددددددددده ُوَددددددددددد
 

 َُْ ُِْْو ٌَ ُِْ وُدََح  ددددددددددددددددد ُِْ دددددددددددددددددَِ ُبددددددددددددددددد   نِددددددددددددددددد
ما أسند إليه عامل مفرغ على جهة وقوعـه منـه أو قيامـه  فالفاعل: »تعريف الفاعل. 1 

ـــه فالعامـــل يشـــمل الفعـــل نحـــو ـــد :"ب ـــاه كالمصـــدر واســـم الفاعـــل  "قـــام زي ومـــا ضـــمن معن
ٹ ٹ ): يخـــرج نحـــو والصـــفة المشـــبهة واســـم الفعـــل والظـــرف والمجـــرور والمفـــرغ

 (2).«"كمات زيد :"وقيامه به "كضرب زيد" :وقولنا على جهة وقوعه منه (1)(ڤ ڤ
 :صور حلف الفاعل. 2
ْوَمْ ددددددددددَة ُُِ َُِْو ٌِدددددددددد   َو دددددددددد َ ُ ددددددددددْ َُعِِ 

 
 ُِْ و  ددددددددددددِهُذ َُو  ك ددددددددددددِةُسَُنْ دددددددددددد َدْن ِ (َو  

 الفاعل:يجوز فيها حذف  هناك مواضع 
ـــه  تبعـــاً  ااول: يحـــذف الفاعـــل مـــع فعلـــه ـــدليل يـــدل عليهمـــال ـــه تعـــالى: ، ل پ ڀ )كقول

 (5) أي: بلى نجمعها قادرين. (4)(ڱ ڱ)قوله: و  ،أي: نتبع ملة إبراهيم (3)(ڀ

 . (7) (ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ): نحو (6)فاعل المصدر: ثانيها

                              
 . 3اانبياء: (1)

 . 1/346والمطالع 575/ 1همع الهوامع (2)

 .135البقرة:(3)

 .4القيامة:(4)

 .2/601شرح الكافية البن مالك (5)

 .138 /1السراج. وااصول في النحو البن 14 /1. والمقتضب للمبرد189 /1الكتاب لسيبويه (6)

 . 15-14البلد: (7)
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پ  ) (1)(ۈ ): المؤنــث أو الجماعــة المؤكــد بــالنون نحــو فاعــل فعــل: ثالثهــا

 .(3)فإن ضمير المخاطبة والجمع حذف اللتقاء الساكنين (2)(پ
 :(4)ُ. جر الفاعل بالحرف3

ئدددددددددددددددددددةُِ َو َدددددددددددددددددددِِءَُوفَدددددددددددددددددددَُِوجددددددددددددددددددد    ُ ِبَ   
 

ئددددددددددَةَُو ددددددددددُِفَُكَ دددددددددد (   َُ َِ  وِ ددددددددددْ ُوَ دددددددددد
پ ڀ ڀ ): من الزائدة نحو أو (5)(حت خت )الباء الزائدة نحو:  قد يجر الفاعل 

والمحل في الصورتين رفع فيجوز اإلتباع بالرفع والجر مراعاة  أي ذكرٌ  (6)(ڀ
 :للمحل واللفظ وغلبت زيادة الباء في فاعل كفى نحو

 (8).(7)(ٻ پ پ پ پ ڀ )
 حلف عامل الفعل وجوبا :. 4

ُع  ِفَددددددددددددددِ َُو ِ دددددددددددددده ُدَح دددددددددددددد    و  ْددددددددددددددَ   
 

َُوفَدددددددددددِ(  ِفَُ َ  ددددددددددد    ُِ ُدََحْ مددددددددددد  َو ددددددددددد   
 في مواضع: الفعل وجوباً عامل يحذف  

                              
 . 186آل عمران: (1)

 . 26مريم: (2)

 . 1/347والمطالع 1/577المرجع السابق (3)

(، المؤلــف: أبــو العرفــان محمــد بــن علــي 2/63انظــر: )حاشــية الصــبان علــى شــرح ااشــمونى الفيــة ابــن مالــك(4)
هــ  1417لبنـان، الطبعـة: ااولـى -ة بيـروتهـ(، الناشـر: دار الكتـب العلميـ1206الصبان الشافعي )المتوفى: 

 .3م، عدد ااجزاء: 1997-

 . 6النساء: (5)

 . 2اانبياء: (6)

 . 45النساء: (7)

 . 1/347، والمطالع1/577اهمع الهوامع (8)
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ې ې ى ى ): كقوله تعالى نكل اسم مرفوع وقع بعد إ ااول: قبل

 .وإن استجارك أحد استجارك :والتقدير فأحد فاعل بفعل محذوف وجوباً  (1)(ائ
ومثال ذلك  مرفوع وقع بعد إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوباً كل اسم الثاني: قبل 

فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا  (2)(ڀ ڀ ٺ )في إذا قوله تعالى: 
 .(3)انشقت السماء انشقت وهذا مذهب جمهور النحويين

 الثالث: في باب االشتغال.
 المسألة الثانية: في النائب عن الفاعل:

 :(4)ُمن با  ظن وأعل  واختار شروط نيابة الثاني. 1
 ولُ ْدددددددددددددددددددددْ ُفُ ددددددددددددددددددددد  ُُجٌددددددددددددددددددددد  ُوس

 

دَح ِظدددددددددددددال  ونْ َُ  دددددددددددددَِ ُندددددددددددددْة ُ   ُِ    فددددددددددددد
وزاد (5) ذكر ابن مالك ما يتعلق بنيابة الفاعل في باب ظن وأرى وكسا .٢ 

كان  إذا المتعلقة بذلك في هذا البيت وحاصل معناه: (6)السيوطي بعض الشروط

فيجوز إقامة  ظن أو أعلم فإن كان من باب مفعولالفعل مما يتعدى ألكثر 

                              
 . 6التوبة: (1)

 . 1االنشقاق: (2)

 . 2/86انظر شرح ابن عقيل (3)

في :)شـرح التصـريح علـى التوضـيح أو التصـريح بمضـمون التوضـيح فـي النحـو لألزهـري  انظر المسألة مفصلةً  (4)
 .1/352. والمطالع584/ 1(، وكذلك الهمع435 -432/ 1

 في قوله : (5)

 وباتفـــــــاقٍ  قـــــــد ينـــــــوب الثـــــــان مـــــــــن      
 فـــي بـــاب ظـــن  وأرى المنـــع اشــــتهر

 

ــــــــن         بـــــــاب كســـــــا فيمـــــــا التباســـــــه أمـ
 ظهــــــــر وال أرى منعــــــــاً إذا القصــــــــد

 
  

 اشترط ابن مالك أمن اللبس.  (6)
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ً مثل:"  الثاني بشرط أن ال يكون جملة مثل: "ظن زيداً أبوه قائماً" وال ظرفا

 وإن كان من باب اختار" ، ظن في الدار زيداً" و "وأعلم زيداً غالمك في الدار

اختير " :وامتنع إقامة الثاني نحو ،األول وهو ما تعدى إليه بنفسهإقامة تعين 

 (1)".زيد الرجال

 :الثالثة المصدر والظرف والمجرور إذا اجتمعتالخالف في النيابة  .3
ُ ْوُسُ   و  ددددددددددددددددددددددددددددَهُ وُ   َجددددددددددددددددددددددددددددة َُت  

 
َُوددددددددددددددددددددددددثالِوُ ْوىَل(  ُفُ  ِ   َو ٌدددددددددددددددددددددددد  

الثلثــة المصــدر والظــرف  إذا اجتمعــتفيمــا  (2) الزيــادة هنــا هــي اإلشــارة إلــى الخــلف 
 فأي منها أولى بالنيابة أقوال: والمجرور

 (3) البصريين.في إقامة ما شئت هذا مذهب  ااول: الخيار
وعليــــــــه ابــــــــن  (4)(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ): يختــــــــار إقامــــــــة المصــــــــدر نحــــــــوالثــــــــاني: 

 .(5)عصفور
 .(6) معطيختار إقامة المجرور وعليه ابن يُ الثالث: 

                              
 .242/ 6. والتذييل والتكميل1331/ 3. واالرتشاف353-1/352المطالع السعيدة (1)

ح ابُن مالك مباشرة نيابة المفعول حيث قال: (2)  رج 

 وقابـــل  مــــن ظـــرٍف او مــــن مصــــدر      
ــــــوب بعــــــض هــــــذي إن وجــــــد  وال ين

 

ـــــــــةٍ  حـــــــــري          أو حـــــــــرف جـــــــــرٍ  بنياب
ـــــي  ـــــه وقـــــد يـــــردف  اللفـــــظ مفعـــــول  ب

 
 

، وذكـر أبـو حيـان 610/ 2ذكر ابن مالك في شرح الكافيـة أن مـذهب البصـريين تقـديم المفعـول ال غيـر. الكافيـة (3)
 .6/245أن للبصريين فيه مذهبين، التذييل والتكميل

 . 13الحاقة: (4)

 .6/247التذييل والتكميل (5)

 .6/247التذييل والتكميل(6)
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ووجهـه بـأن المجـرور فـي إقامتـه  (1) حيـانيختار إقامة ظرف المكان وعليـه أبـو الرابع: 
خلف والمصدر في الفعل داللة عليه فلم يكن في إقامته كبير فائدة وكذا ظرف الزمـان 
ان الفعل يـدل داللـة لـزوم كداللتـه علـى المفعـول بـه فهـو أشـبه بـه مـن المـذكورات فكـان 

 .(2)ةأولى باإلقام

 .(3) المتقدم جاز إقامةمذهب ااخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه الخامس: 
 :الفاعل ونائبه ال يكونان جملة  . 3

 وسُ ْددددددددددددددددددد   ُُجٌددددددددددددددددددد  ُذوَُسب دددددددددددددددددددةَ
 

ُفَُمل ْ  َدددددددددددددددددةى(   وفِعددددددددددددددددده ُ وُ ئددددددددددددددددد  
ونائبــــه، ال يكونــــان جملــــة فــــي ال يكــــون المبتــــدأ جملــــة بخــــلف الخبــــر، وكــــذا الفاعــــل  

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )لــــــــوروده فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى:  ااصــــــــح، وقيــــــــل: يجــــــــوز

وأجيــب بــأن الفاعــل فــي اآليــة ضــمير البــداء المفهــوم مــن بــدا أو ضــمير  (4)(ۓ
 (5).السجن المفهوم من الفعل

  

                              
 .6/248السابق(1)

 . 356-1/355، المطالع576/ 1انظر: همع الهوامع: (2)

 . 2/123انظر: شرح ابن عقيل على االفية (3)

 . 35يوسف: (4)

 .217. وشذور الذهب البن هشام590-1/589. وهمع الهوامع1/356المطالع السعيدة  (5)
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 :(1)ُالمسألة الثالثة: الخالف في عوامل رفع المضارع
 و د ْ فَدددددددددددددددددددددددد  َُمل ددددددددددددددددددددددددِ   َُ دددددددددددددددددددددددد  ُ 
 

ُ َوَجدددددددددددد    ْوَ  ُوجددددددددددددِِ     ِ ددددددددددددْ ُ  دددددددددددد  
ْ َُو د  دددددددددددددددددددة ُس  ٌ ددددددددددددددددددد  ِ   ُ دددددددددددددددددددُِعِ 

 
ْ ُ   ددددددددَ َُسْ ددددددددِ َُوٌددددددددْ َُعدددددددداَل(   و  ع دددددددد

مــن اافعــال وهــو بــالمرفوع  الســيوطي لمــا انقضــى الكــلم فــي مرفوعــات ااســماء خــتم 
 :أقواله وفي عامل رفع .الفعل المضارع حال تجرده من الناصب والجازم

نفس التجرد والتعري من الناصـب والجـازم فهـو معنـوي وهـو رأي الفـراء واختـاره : أحدها
 .(2) الكوفيينابن مالك وقال إنه سالم من النقض ونسبه لحذاق 

وجمهــــور  (3) ســــيبويهوهــــذا مــــذهب  وقوعــــه موقــــع االســــم فهــــو معنــــوي أيضــــاً : الثــــاني
بنحــو: إنــه منــتقض  :"وقــال ابــن مالــك (4) ورجحــه ابــن اانبــاري فــي االنصــافالبصــريين 

فــــإن الفعــــل فــــي هــــذه  "تفعــــل وجعلــــت أفعــــل ومــــا لــــك ال تفعــــل ورأيــــت الــــذي يفعــــل "هــــل
 .(5)ا"المواضع مرفوع مع أن االسم ال يقع فيه

 .(6) لفظياً لمضارعة فيكون عامله وعليه الكسائي أنه ارتفع بحروف ا: الثالث

                              
. وشــرح التصــريح 451-2/448انظــر الخــلف فــي هــذه المســألة وااقــوال الــواردة فــي اإلنصــاف البــن اانبــاري  (1)

 .2/356لألزهري 

 .4/5شرح التسهيل البن مالك (2)

( شــرح كتــاب ســيبويه، المؤلــف: أبــو ســعيد الســيرافي الحســن بــن 199. و)شــرح الكتــاب/10-3/9الكتــب لســيبويه (3)
 هـ(. 368متوفى: عبد هللا بن المرزبان )ال

. وابــن اانبــاري هــو: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبيــد هللا، أبــو البركــات 451-2/448اإلنصـاف البــن اانبــاري  (4)
النحــوي كمــال الــدين ابــن اانبــاري، مــن المشــار إلــيهم فــي النحــو، وتخــرج بــه جماعــة، وكــان إمامــًا ثقــة صــدوقًا 

ل من أحد شيئًا، وكان خشن العيش خشـن المأكـل لـم يتلـبس مـن الـدنيا غزير العلم، ورعًا زاهدًا تقيًا عفيفًا ال يقب
 .293 -292/ 2بشيء، توفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة. انظر: فوات الوفيات

 .4/6شرح التسهيل البن مالك (5)

 .2/450ناقش هذا القول ابن االنباري في االنصاف ورده (6)
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 (1) ثعلب.أنه ارتفع بنفس المضارعة وعليه : الرابع

  

                              
ـــن يحيـــى بـــن ســـيار أبـــو العبـــاس ثعلـــب . وثعلـــب هـــو: 358-1/357، والمطـــالع1/591همـــع الهوامـــع (1) أحمـــد ب

الشيباني موالهم النحوي اللغوي إمام الكوفيين في النحو واللغة والثقة والديانة ولد سنة مائتين ومات سنة إحدى 
ســــمعه قبــــل موتــــه. الــــوافي  وتســــعين ومــــائتين رأى أحــــد عشــــر خليفــــة أولهــــم المــــأمون وآخــــرهم المكتفــــي وثقــــل

 .8/157للوفيات



 

 

 الفصل الرابع: يف الفضالت
 

 المبحث األول: المفاعيل
 

 المبحث الثاني: الظروف والمبنيات
 

 )المستثنى والحالالمنصوبات المبحث الثالث: فيما تبقى من 
 
 (.زيادة أنوخاتمة في  والتمييز ونواصب المضارع
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 الفصل الرابع: يف الفضالت
المنادى المندوب و االختصاص و اإلغراء و التحذير  ومنه- المفعول بهوهو في 

والظروف والمبنيات المفعول فيه و المفعول له و المطلق  والمفعول-الترخيم و االستغاثة و 
 المضارعنواصب و التمييز و الحال و المستثنى والمفعول معه والمنصوب على التوسع و 

 وزيادة أن.

 املبحث األول: املفاعيل
 المسألة األولى: المفعول به:

 :تعريف المفعول به. 1
دددددددَ َُْوَمْ   ددددددد َُْوِ ْ ددددددده ُه  ُُْْ  ُ َوَْوَنِِ ددددددد   ُبِددددددد  

)ْْ  ِب
ُِِْفْ ددددددددددددده ُفَِنْد َُ  ٌَْ ددددددددددددد َُْْوَ دددددددددددددُِ َدَ دددددددددددددْ َُع   ِددددددددددددد

وغيـره  (1) المفصـلمن الفضلت بالمفعول به وقد حده صاحب  بدأت»قال السيوطي:  
 "أوجــدت ضــرباً  :"والمــراد بــالوقوع التعلــق ليــدخل نحــو "مــا وقــع عليــه فعــل الفاعــل :"بأنــه

وقد اختلف في ناصـب المفعـول بـه فالبصـريون علـى  "ما ضربت زيداً " و "أحدثت قتلً "و
الفعــل أو  (2) الفاعــلهــو خلفــًا لمــن قــال: أن ناصــبه أنــه عامــل الفاعــل الفعــل أو شــبهه، 

 .(4) «، أو معنوي وهو المفعولية أي كونه مفعوالً (3) معاً  والفاعل
 تقدم المفعول على الفعل وجوبا :. 2

ْ ُ  َ دددددددددددددددددددُ ُنَدْ ِةْْيَددددددددددددددددددد ِنمُ  َوَْو َدَ   دددددددددددددددددددَ   
 

 َ  ُِ ِ ََ َُْوَُْ ددددددددِ ْ  َعنَددددددددُِْوُدََحْ دددددددد ُ َ ددددددددْ  ِ   
 

                              
 (.58هو الزمخشري انظر كتابه: )المفصل في صنعة اإلعراب  (1)

ه وقــد أفــردت آراؤه فــي 209وهــو مــذهب هشــام بــن معاويــة الضــرير أحــد علمــاء الكوفــة وتلميــذ الكســائي تــوفي  (2)
كليـة اللغـة العربيـة عـام  -رمصـ –المنوفية –دراسة خاصة من قبل طالب الماجستير موسى سيد أحمد موسى 

 م. 2008

 . 2/6مذهب الفراء وقد مرت ترجمته. وانظر ااقوال في الهمع (3)

 . 1/359المطالع (4)
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ْ َُجدددددددددددددددَ َبُ  َُِ ْوُِبَ دددددددددددددددَِ   دددددددددددددددَُ ِ ددددددددددددددد    
 

ٌ َ ددددددددددِ(   َُ ددددددددددْ ُ  دددددددددداَل   َْ َُك وََكددددددددددْ   َ ْ دددددددددد َُ 
الفعــــل والفاعــــل علــــى المفعــــول ولكــــن قــــد يخــــرج علــــى ااصــــل فيتقــــدم ااصــــل تقــــديم  

 :صور وجوبًا في سبع (1)المفعول
 ".أيهم تضرب أضربه"و "من تكرم أكرمه : "نحو إذا تضمن شرطاً : أحدها

 ".نحو غلم من تضرب أضرب  : "أضيف إلى شرط ثانيها: إذا
وأيـن  ؟ "ومتـى قـدمتلقيـت؟ " أيهـم "ورأيـت؟ " مـن  : "نحـو إذا تضـمن اسـتفهاماً : الثهثا

 (2)البصريين.سواء كان في ابتداء االستفهام أم قصد به االستثبات هذا مذهب أقمت؟ " 
 ".غلم من رأيت: "إذا أضيف إلى استفهام نحورابعها: 

 .(3)(ڳ ڳ ڳ ڳ  نحو:إذا نصبه جواب )أما( خامسها: 
 ".فاضرب  زيداً  : "إذا نصبه فعل أمر دخلت عليه الفاء نحوسادسها: 
مـن الغلمــان  أي كثيــراً  "كـم غــلم ملكـت : "إذا كــان معمـول )كــم( الخبريـة نحــوسـابعها: 

 .(4) ملكت
 ت خر المفعول عن الفعل وجوبا :. 3

َُكددددددددددددددِ َُُ َُ ِ ددددددددددددددْْيَ  ُِإْ  َ  ُُْ َوَْو َدَ   ددددددددددددددَ   
 

ُ َدَ ددددددددددددددَُ ْوَُ  ُ   ددددددددددددد َ ََُمْددددددددددددد  و   ( َُْ ْوَُ ْ م   
ُو ِ دددددددددددددددددددال َُ  ُ َوِفْ ددددددددددددددددددده  ددددددددددددددددددد   ْوُوَِ  د   

 
نَددددددداَل(ُِ ْ َدددددددْ ِ َُوَو دددددددالِ َُو َدددددددْةَُ دددددددْ  َُ   

ذكـــر ابـــن مالـــك منهـــا صـــورة واحـــدة فـــي  فـــي صـــور يتـــأخر المفعـــول عـــن الفعـــل وجوبـــاً  
 وزاد السيوطي سبعًا هي: (1)التعجب

                              
 أشار ابن مالك إلى هذه المسألة بقوله:  (1)

 وقد يجاء بخلف ااصل        وقد يجى المفعول قبل الفعل          

 .8الهمع/  (2)

حى:(3)  .9الضُّ

 . 1/360، والمطالع2/9انظر الهمع:  (4)
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 ".ك منطلقك أو أنْ عرفت أن  نحو: "يكون أن المشددة أو المخففة  أحدها: أن
فـل يقـدم علـى الفعـل "  لـم أضـرب زيـداً نحو: "أن يكون مع فعل موصول بجازم ثانيها: 

 .فإن قدم على الجازم جازالجازم، بينه وبين  فاصلً 
 ".من البر أن تكف لسانك " :أن يكون مع فعل موصول بحرف نحوثالثها: 

أن يكــون مــع فعــل موصــول بــلم االبتــداء أو الم القســم أو قــد أو رابعهــا إلــى ســابعها: 
سـوف  " و"هللا قد ضـربت زيـداً " و "هللا اضربن زيداً " و "ليضرب زيد عمراً  : "سوف نحو

 (2)". أضرب زيداً 
 . امتناع حلف المفعول:4
ْ َُي دددددددددددددددددددددد   ُسوَُ َُدََحْ ف دددددددددددددددددددددد وَُْجددددددددددددددددددددددَ َ ُ   

 
َذَُبَ   ددددددددددددُِْفْ مددددددددددددُِ َُ َذََُ َْْ ددددددددددددِ ُ  َ ْوَ(سَُ  

ذكر ثلثـًا منهـا ابـن  صورأربع نع في تااصل جواز حذف المفعول به انه فضلة ويم 
وهــي إذا كــان المبتــدأ غيــر كــل، والعائــد  )ذا بعترره(وزاد الســيوطي واحــدة مثــل:  (3) مالــك

 (4)المفعول وهي مسألة خلفية في جواز الحذف اختيارًا وعدمه.
 فيما  تعل  بتعدد المفعول:. 5

َوَ دددددددِ َ ْ دددددددَ ُُفَِِعدددددددهُ َُوََ ْ ددددددده َُ ددددددد تُ   
 

َ دددددددددددددددِْ ددددددددددددددد  ُدََح ُ ِبغَدددددددددددددددْْيُِدََحدددددددددددددددْ ِ (ُو َُ   
 =                              

 في قوله:   (1)

 وفعل هذا الباب لن يقدما ... معموله ووصله بما ألزما    

 .1/360، والمطالع2/9انظر: الهمع: (2)

 والثلث الصور هي: ااولى أن يكون نائب فاعل فله حكم الفاعل وذكره ابن مالك لزومًا في قوله: (3)

به ع         ن فاعل             فيما له كنيل خير نائل ينوب مفعول  

 والصورتان الباقيتان في قوله:

 وحذف فضلة أجز إن لم يضر         كحذف ما سيق جواباً  أو حصر       

 .12 الهمع/  (4)
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ُوَدددددددددد َُْوَنِِ دددددددددد   َُو  ْددددددددددَ    َُْْ ْوُ ْوَ   ددددددددددَ   
 

ُِ  َكَِ ْ ِثٌَددددددددددد  ددددددددددد   َُوَِج ددددددددددد  ْ ْ (َو َدددددددددددْةَُ   
 هنا زيادتان: 

بــاب إذا تعــدد المفعــول فــإن كــان فــي ممــا أشــار إليــه ابــن مالــك فــي ألفيتــه أنــه  األولررى:
المبتدأ مقدم على الخبر والفاعل في باب أعلم مقدم علـى االثنـين وإن كـان ف (وأعلم ظن)

وزاد السـيوطي ومـا  (1) معنـى،في غيره كباب أعطى واختار فااصل تقديم مـا هـو فاعـل 
بغيرررر )ومرررا يتعـــدى إليـــه الفعـــل بنفســـه دون حـــرف الجـــر فـــي الثـــاني وهـــذا معنـــى قولـــه: 

 حرف(.
فــي اامثــال التــي  ســماعاً  المفعــول بــه يجــب حــذفأي  )واألمثلررة(قولــه:  الثانيررة:

تغير كقـولهم )كـل شـيء وال شـتيمة حـر( أي ائـت وال ترتكـب و )هـذا تال هي جرت ف
وال أزعـــم وكـــذا مـــا أشـــبه  وقيـــل: التقـــدير .مه  وَ وال زعماتـــك( أي هـــذا هـــو الحـــق وال أَتـــ

 (3). أي وأتوا (2)(ڄ ڄ ڃ ڃ) :واالستعمال نح ةالمثل في كثر 

 المسألة الثانية: في اإلغراء والتحذير:
ِإذَُُ َُ ْدددددددددددددددددِ ْ  َُ  َ َوِ ْندددددددددددددددددْ(ُ د ْنَ ددددددددددددددددد    

 
َكَُذَ  َُ ْوُِإ   ددددددددددددددددددددددددد ِ َ َُ ْوُ د ْ  َددددددددددددددددددددددددد    ك 

و ْددددددددددَ  ُِ  ُِْفَُو  دددددددددد َُو    ْغددددددددددَ ىُبِدددددددددد
 

َُ  َدددددددددددددددددددِ ُِ   و دددددددددددددددددددْي ُذَكُجدددددددددددددددددددِئ  
وددددددددد    َُمل ْغدددددددددَ ىُ ددددددددمْيَ (َُو   ولُ دددددددد  

 
َ ُإسُوٌْخ ددددددددددددددددددِِبُفِدَح دددددددددددددددددد ُِ  دددددددددددددددددد ِ   دَح 

 هنا زيادتان: 

                              
 في قوله:  (1)

 وااصل سبق فاعلٍ  معنًى كمن        من ألبسن من زاركم نسج اليمن      

 .171النساء:(2)

 . 1/362. والمطالع2/17همع الهوامع (3)
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من المنصوب على المفعول به بإضمار فعل ال يظهـر بـاب أي  )ومنه(ااولى: قوله: 
 واإلغراء. التحذير

فـل يجـوز أن  بـه إال ظـاهراً  ى وال يكن المغر أي  المغرى ةميرا ()ول  يك الثانية: قوله: 
 .يكون ضميراً 

 المسألة الثالثة: في االختصاص:
ُ ُ   نَ دددددُ و ندددددْ(ُ دددددُِفَُس   دددددِ ُُِ  

   نَ  ُ 
ُِْ   ِجدددددددددددد ُ   (ن ددددددددددددة َ ُ عددددددددددددُْ دددددددددددد      

 وذَكُ   ُب ددددددددددددددددةُ  ددددددددددددددددَم  ُ و َددددددددددددددددهُْ 
 

(َُو ددددددددددددددددد  ُ  ُْ  ٌ ددددددددددددددددد   َْ  إسُوددددددددددددددددد  َُن
ُكنحدددددددددددددددددد َُ ْ َشددددددددددددددددددِ (     وُ  ددددددددددددددددددِف  

 
َُعدددددددددددِ  ُْ   وكِوندددددددددددةَُ   ُوِ دددددددددددْ ُدَحددددددددددد   

 هنا أربع زيادات: 

به بفعـل واجـب اإلضـمار بـاب االختصـاص  من المنصوب مفعوالً قوله: )ومنه(  األولى:
قـدره سـيبويه أي والناصب المضمر هـو فعـل تقدير أعني سيبويه يوجب( قوله: ) الثانية:

فمثًل: "نحـن المسـلمين أولـى النـاس بفعـل الخيـر" فالمسـلمين: مفعـول بـه لفعـل  ب)أعني(
 محذوف تقديره أعني.

خــتص ب)أي( الواقعــة بعــد ضــمير أي أن االختصــاص اإال لــذي َتَكلُّــٍم(  )وقــل   الثالثررة:
وحكـم )أي( فـي  "اللهم اغفر لنا أيتها العصـابة"و "أفعل كذا أيها الرجلأنا "المتكلم نحو: 

على موضـعها بالنصـب  هذا الباب حكمها في باب النداء من بنائها على الضم محكوماً 
واســتثنى ابــن مالــك فــي التســهيل دخــول حــرف  فيــه الرفــع ووصــفها باســم الجــنس ملتزمــاً 

 (1). ها المتكلم والمتكلم ال ينادي نفسهالنداء فإنه ال يدخل عليها هنا ان المراد ب

                              
 . 1/365والمطالع 29-2/28همع الهوامع (1)
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ــــه:  الرابعررررة: ــــي ت )أو بإضــــافة كنحــــو معشــــر(قول ــــام )أي( فــــي مــــن ااشــــياء الت قــــوم مق
 : "سـيبويه ااسماء المضافة قال –ولم يذكره ابن مالك  –ها بنصب االختصاص مصرحاً 

أهــل وأكثــر ااســماء المضــافة دخــوال فــي هــذا البــاب )بنــو فــلن( و )معشــر( مضــافة و )
". وممـا ذكـره ابـن مالـك االسـم الـدال علـى مفهـوم الضـمير المعـرب البيت( و )آل فلن( 

 باللم نحو: " نحن العرب أقرى الناس للضيف".

 المسألة الرابعة: في النداء:
 تقد ر الفعل لنصب المنادى: .1

ْ (ُ ددددددددددددددُِن دددددددددددددد ِ َ ُُ ْوَم ددددددددددددددة  ُ   وِ ْندددددددددددددد َو  
 

ُن ددددددددددددددددددْ َك ُ   ُ    ْ (ُِ  دددددددددددددددددد  و      عددددددددددددددددددَ 
 هنا زيادتان: 

 .به بفعل الزم اإلضمار باب المنادى من المنصوب مفعوالً أي  )ومنه(ااولى: قوله: 
يقـدر بأنـادي أو أي الفعـل المضـمر الناصـب للمنـادى  أدعروا أنرادي( )والمقردرالثانية: 

 .(1) فعندما تقول: "يا محمد" أي أنادي محمدًا، وهناك أقوال أخرى  أدعو
 الخالف في تنوين المنادى المبني: .2

 وإْ ُ د نَددددددددددددددددددددد  ْ ُسْ ددددددددددددددددددددِ َ   ُن ِ ددددددددددددددددددددَ ِ
 

ُفَُمل ْد َددددددددددددددَ ُ  ْ ُ َو  ٌ دددددددددددددَ  ( وُ  دددددددددددددم   
يجـوز تنـوين المنـادى المبنـي فـي الضـرورة باإلجمـاع ثـم  )واختلفوا في المجتبرى(قولـه:  

 على أقوال: وهذا معنى قوله: " في المجتبى"بقاء ضمه أو نصبه  اختلف هل ااولى
كـــان أو نكـــرة مقصـــودة  علمـــاً الضـــم  (1) والمـــازني (3) وســـيبويه (2) ااول: مـــذهب الخليـــل

 كقوله: 

                              
 .2179/ 4ارتشاف الضرب  (1)

 . 82 الجمل في النحو للخليل (2)

 .202/ 2الكتاب لسيبويه (3)



171 

 

ع ي ررررررررررررررررررررررررررررررا  رررررررررررررررررررررررررررررر       م رررررررررررررررررررررررررررررر     
 

 و ررررررررررررري  ع يررررررررررررر    م ررررررررررررر    سررررررررررررر   )2( 

 النصــب (7) والمبــرد (6) والجرمــي (5) ويــونس (4) عمــر بــنوعيســى  (3) عمــروأبــو الثــاني:  
 كقوله:، إلى أصله كما رد المنصرف إلى الكسر عند تنوينه في الضرورة رداً 

 ضررررررررررررررررررررررررررررر  ت   هرررررررررررررررررررررررررررررا إ  وقا رررررررررررررررررررررررررررررت
 

   عرررررررررررررررر      قرررررررررررررررر  وق رررررررررررررررر    و قرررررررررررررررر  )8( 

 
=                              
. والمــازني: أبــو عثمــان، بكــر بــن عثمــان بــن محمــد البصــري النحــوي، 4/212نقــل قولــه المبــرد فــي المقتضــب  (1)

هــ، انظـر: 370وحد ث، أحد اائمة في اللغة واادب، صاحب )التصريف( ولـد وتـوفي فـي خراسـان، ت صن ف
 . 1/364، البغية 5/311ااعلم 

وهـو فـي حواشـي ديوانــه  –وهـي نسـبة مشــكوك فيهـا -البيـت مـن الـوافر، وقائلـه ااحـوص بــن محمـد اانصـاري،  (2)
(، 202/ 2هـ(. وقد ورد في: الكتـاب ) 1388طبعة النعمان بالنجف )-( تحقيق إبراهيم السامرائي 190)ص 

( ... ومن بعـدهم 81(، وأمالي الزجاجي )ص 474، 74/ 1(، ومجالس ثعلب )224، 214/ 4والمقتضب )
 من النحاة. 

 وأبو عمرو ابن العلء وقد سبقت ترجمته. 4/213نقله المبرد في المقتضب  (3)

. وعيســـى بــن عمـــر هـــو: أبـــو عمــر الثقفـــي، قيـــل مــولى خالـــد بـــن الوليـــد 2/203نقــل قولـــه ســـيبويه فــي الكتـــاب  (4)
ه. 149المخزومــي، ونــزل فــي ثقيــف ولــه اختيــارات علــى قيــاس العربيــة، وروى عنــه ااصــمعي والخليــل تــوفي 

 .1/227انظر: البلغة 

 .2/213مقتضب يونس بن حبيب قد سبقت ترجمته. ونقل قوله المبرد في ال (5)

. والجرمـي هـو: صـالح، أبـو عمـر، بـن إسـحاق الجرمـي إمـام فـي النحـو، 4/212نقل قوله المبرد في المقتضب  (6)
ه انظـــر ترجمتـــه فـــي البلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو 225نـــاظر الفـــراء ببغـــداد، أخـــذ عـــن ااخفـــش وغيـــره تـــوفي

 .1/155واللغة

 . 224/ 4، 4/214المقتضب للمبرد (7)

ق. ه. 100من الخفيف وقائله المهلهل واسمه عدي بن ربيعة بن الحـارث التغلبـي، أبـو ليلـى تـوفي نحـو  البيت (8)
، الخزانــة 214/ 4، المقتضــب 147/ 4، ااغــاني 166، جمــل الزجــاجي 9/ 2وقــد ورد فــي "أمــالي الشــجري 

 خيه عدي.. وقال الصاغاني في التكملة: ليس البيت لمهلهل، وإنما هو ا211/ 4، العيني 143/ 2
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بقاء الضم في العلم والنصب فـي النكـرة  (1) في شرح التسهيل واختار ابن مالكالثالث: 
 .المعينة ان شبهها بالمضمر أضعف

وهــو اختيــار النصــب فــي العلــم لعــدم اإللبــاس فيــه والضــم فــي النكــرة للســيوطي  الرابــع:
المعينــة لــئل يلتــبس بــالنكرة غيــر المقصــودة إذ ال فــارق حينئــذ إال الحركــة الســتوائهما فــي 

 (2) التنوين.
 في حلف حرف النداا والمنادى: .3

َُ َدددددْ ِ ُسَُ دددددِ ُ  ندددددَةبُ َُوَجدددددَِ ُدَحدددددْ     
  د ْنَةبُ 

دددددددددددددددددددددددد ُ   و   د  َو  ُ  ُ مل دددددددددددددددددددددددد غِو  (َو  
ُُوسُإ دددددددددددددِ   ُ وُِ  ِْ َ وُْ َ ددددددددددددد  َُ ْدددددددددددددْن  

 
َُكَمددددددددَُِْ  دددددددده ُ َ َُ  ِ دددددددد َُوَ ْ ددددددددِة ْوَ  ْ دددددددد َُ   

ٌْم نَددددددددددددددددَِ ى   َوِفَُْجددددددددددددددددَ َِ َُْ َددددددددددددددددْ ِ ُِو
 

َُوَفْ ددددددده ََُ ْ دددددددِ ُ َدددددددْةَُ َجدددددددِ َُ  ٌْددددددد     )َ  
 هنا مسألتان: 

: ااصـــل جـــواز حـــذف حـــرف النـــداء اختصـــارًا وتســـتثنى صـــور ال يجـــوز فيهـــا األولرررى
وزاد الســيوطي ثــلث  (4) الحــذف بقلــة ، َذَكــَر ابــُن مالــك منهــا ثلثــًا وموضــعين(3) الحــذف

 مواضع هي:
 ".يا هللا : "أحدها: اسم هللا تعالى إذا لم تلحقه الميم نحو

 كيف ُيذهب العطش". لماءيا لَ  : "المتعجب منه نحوالثاني: 
 .النكرة غير المقصودةالثالث: 

                              
 .3/396شرح التسهيل البن مالك (1)

 . 371-1/369والمطالع 2/39راجع هذه المسألة في همع الهوامع (2)

 . 1/91شرح الكافية البن مالك (3)

 في قوله : (4)

 غـــير منــــــدوبٍ  ومضــــــــمرٍ  وما      جا مستغاثاً  قد يعر ى فاعلما   

 ه      قل  ومن يمنعه فانصر عاذلهوذاك في اسم الجنس والمشارل   
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مقصـودة أي أن الحذف فـي اسـم الجـنس واالشـارة والنكـرة غيـر ال ) ما الجل رأوا(قوله: 
 (1) مذهب جل النحاة وهم البصريون.

بجـوازه قبـل  (2) مالـكفجـزم ابـن : الخلف في حذف المنادى وإبقـاء حـرف النـداء الثانية
 قول الشاعر: و  (3)(ڦ ڦ)اامر والدعاء وخرج عليه قوله تعالى: 
     مرررررررررررررررررررررررررررررة   و  قرررررررررررررررررررررررررررررو   ك  ررررررررررررررررررررررررررررر 
 

 و   ررررررررا   ع رررررررر    رررررررران مرررررررر  مررررررررا  )4( 

يقتضـيه النظـر أنـه ال يجـوز ان الجمـع  يوالـذ»حيـان: أي يا قوم أو يا هؤالء قال أبو  
 (5)«بين حذف فعل النداء وحذف المنادى إجحاف ولم يرد بذلك سماع من العـرب فيقبـل

حــق المنــادى أن يمنــع حذفــه »:بــن مالــكاو )يــا( فــي اآليــة والبيــت ونحوهمــا للتنبيــه وقــال 
عليه وكـون  ان عامله حذف لزوما إال أن العرب أجازت حذفه والتزمت إبقاء )يا( دليلً 

أو دعاء انهما داعيان إلـى توكيـد المـأمور والمـدعو فاسـتعمل النـداء قبلهمـا  ما بعده أمراً 
ـــا( فحســـن حذفـــه  كثيـــرا حتـــى صـــار ـــادى إذا حـــذف وبقيـــت )ي ـــى المن الموضـــع منبهـــا عل

ـــذلك ـــة تخاطـــب أمهـــا  (6)«ل ـــأمر كقـــول النخعي ـــادى ب ـــداء والمن ـــين حـــرف الن وقـــد يفصـــل ب
 )لطيفة(: 

                              
 .2180/ 4ارتشاف الضرب (1)

 .3/388شرح التسهيل البن مالك(2)

 .25النمل:(3)

، والجنــى الــداني ص 448البيـت مــن البســيط وهـو مــن الشــواهد غيـر المنســوبة وقــد ورد فـي أمــالي ابــن الحاجـب  (4)
ــــدرر 197 /11، وخزانــــة اادب 290، وجــــواهر اادب ص 224/ 2، والكتــــاب 356 ، ورصــــف 25/ 3، وال

ــــل 796/ 2، وشــــرح شــــواهد المغنــــي 31/ 2، وشــــرح أبيــــات ســــيبويه 3المبــــاني ص  ، 24/ 2، وشــــرح المفص 
 . 2/44، وهمع الهوامع261/ 4، والمقاصد النحوية 373/ 2، ومغني اللبيب 37واللمات ص 

 .2181/ 4ارتشاف الضرب (5)

 .3/388شرح التسهيل البن مالك (6)
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   يفرررررررررررررررررررررررررررررا         ا ررررررررررررررررررررررررررررر   يامرررررررررررررررررررررررررررررا  
 

 و      رررررررررررررررررررررر م  تسرررررررررررررررررررررر ا   وكيفررررررررررررررررررررررا )1( 

 (2). أرادت يا لطيفة فرخمت وفصلت 
 ماال  نادى:. 4

ُو دددددددددَُِن  دددددددددهُُْ   وسُ  ندددددددددَِ ىُ  دددددددددم  
 

 ُْ َِ ُ (ُو  ددددددددددددددد     ُِ  َدددددددددددددددِب   دَحددددددددددددددد   
  َُوَ ددددددددددددددددددددددِفَُ ددددددددددددددددددددددَ   ُإسُ ددددددددددددددددددددددَ ُ 

 
ددددددددد ُ  َْ ُ د ْ َ َمددددددددد    ُبِددددددددد ْ      (و   ددددددددد   

 وزاد السيوطي ثلثًا: (3) هناك أشياء ال تنادى ذكر ابن مالك منها صورة واحدة 
ان المنــادى حينئــذ غيــر  "يــا غلمــك: "وال ينــادى مضــاف لكــاف الخطــاب نحــوااول: 

 .من له الخطاب فكيف ينادى من ليس بمخاطب
 ".يا ذاك : "اإلشارة المتصل بحرف الخطاب نحو وال ينادى اسمالثاني: 

 الثالث: وال ينادى الموصول.
 (4) أن هذه المسائل ااربع كلها فيها خلف بين النحاة. يأ برأي يعتمى(قوله: )

 :المنادى المضاف مع تقرر المضاف إليه ليس خاصا  بالعل . 5
ِ َُِ دددددددددددن ُُفُ ددددددددددد ةَُ  ددددددددددد َةَُ و ُن ُ   

 
فدددددددددد ْ ُ وُِ  ْوم ْد َدددددددددد سُ َْ ددددددددددم ْ ُ وُ َُو َ َُو  

ْ ددددددِ َُْ ِدددددد  (ع م ْ   ددددددُْفَُْوَ ْ ددددددِ َُو ِْ ْن  
 

                                     
      
 

                              
/ 4(، وارتشـاف الضـرب)390/ 3البيت من الوافر وقائلته جداية بنت خالد النخعية. وقد ورد في شـرح التسـهيل) (1)

 (.2/44(، والهمع)2182

 

 . 373-1/372والمطالع 45 -2/43همع الهوامع (2)

 وهي ال ينادى المعرف بأل إال في الضرورة ومع هللا ومحكي الجمل في االختيار، فقال: (3)

 طرارٍ  خص  جمع يا وأل ... إال مع هللا ومحكي  الُجملباض      

 .48-2/47والهمع 375-1/374، والمطالع223/ 2راجع المسائل في: شرح التصريح لألزهري  (4)
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يـا تـيم تـيم  : "نحـو حـال كونهمـا علمـين المنـادى مضـافاً إذا كرر لفـظ هذه المسألة فيما 
 (عمومره فري الوصرف واسر  الجرنس ثر  : )والمجتبرىوالزيادة قولـه نصب الثاني" عدي 

تخـــتص المســـألة بـــالعلمين عنـــد البصـــريين فيجـــوز النصـــب فـــي اســـمي الجـــنس ال » أي
وخـــالف  "يـــا صـــاحب صـــاحب زيـــد: "نحـــو ،وفـــي الوصـــفين "يـــا رجـــل رجـــل القـــوم" :نحـــو

الكوفيون فأوجبوا في اسمي الجنس ضم ااول وفي الوصفين ضمه بـل تنـوين أو نصـبه 
 (1). «يا صاحبا صاحب زيد :"نحو منوناً 

 :(2)ُزياد  األسماا الزمت النداا. 6
ْْ   ددددددددددددددددددددددِ  َُ َْل ددددددددددددددددددددددِ ُ  وف دددددددددددددددددددددده ُ  َ  

 
 وفد ٌَددددددددددددددددددددددددددد  َُهنَدددددددددددددددددددددددددددِ  َُ ْ   دددددددددددددددددددددددددددِ ُ  

ملِددددددددددددد ُْ  بَدددددددددددددَة ُُْ ُ وهْددددددددددددد ََُوٌَددددددددددددد  (َُو  
 

هُْظَدددددددددَُفَدْمددددددددد  ُفَُْ ِ  دددددددددِ  َُم ْ َُ ددددددددد ُ    
وال  من ااسماء أسماء الزمت النداء فلم يتصرف فيهـا بـأن ال تسـتعمل مبتـدأ وال فـاعلً  

ـــك بعضـــها بـــل ال تســـتعمل إال فـــي النـــداء وال مجـــروراً  مفعـــوالً  وزاد  (3)وقـــد ذكـــر ابـــن مال
وهــي ســتة  مفعــلن فــي المــدح والــذمومطيبــان ( علــى وزن  مكرمــان ومألمــانالســيوطي )

)فلنـة( وكـذلك ممـا زاده )فلـة( مـن  ومكـذبان مخبثان وملكعـانمسموعة وبقي منها ثلثة 
ا هـن يقال للمنادى المصرح باسمه فـي التـذكير يـو )هناه( ، وبحذف االف والنون ترخيماً 

ويا هنان ويا هنون وفي التأنيث يا هنت ويا هنتـان ويـا هنـات وقـد يلـي أواخـرهن مـا يلـي 
أواخــر المنــدوب مــن االــف وهــاء الســكت فيقــال يــا هنــاه بســكون الهــاء وكســرها اللتقــاء 

                              
 . 1/378والمطالع 2/58همع الهوامع (1)

/ 1الســراج ، وااصــول فــي النحــو البــن237/ 4، والمقتضــب للمبــرد198/ 2انظــر المســألة فــي: الكتــاب لســيبويه (2)
، 239/ 2، وشـرح التصـريح لألزهــري 2223/ 5، وارتشــاف الضـرب419/ 3، وشـرح التسـهيل البـن مالـك347

 .380-1/379والمطالع السعيدة  2/58وهمع الهوامع للسيوطي 

 في قوله:  وفل" بعض ما يخص  بالندا       لؤمـــان نومــــان كذا واط ردا (3)

 في ســـب  االنثى وزن يا خباث      واامر هـــــكذا من الــــثـــلثي            

 وشـــــــــــــاع في سب  الذكور فعل      وال تقس وجر  في الشعر فل            
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بهـاء الضـمير ويـا هنتـاه ويـا هنانيـه ويـا هنتانيـه ويـا هنونـاه ويـا  الساكنين وضـمها تشـبيهاً 
وأصـــله الجللـــة زيـــدت فيـــه المـــيم  اللهـــم ســـماء الخاصـــة بالنـــداء ســـماعاً مـــن اا. و هنـــانوه

 من حرف النداء ومن ثم ال يجمع بينهما إال في الضرورة كقوله: المشددة عوضاً 
 (1) اللهماأقول: يا اللهم  إني إذا ما حدث ألما

 :لحوق ألف المندو  جوازا  . 7
دَْحدددددددددددددددددددِ  ُِ ْ  َجَ  َ (َُو ٌْ ِ ددددددددددددددددددد  ُِ  و و ددددددددددددددددددد
 

َُْوُِ دددددددد ُ َوِدددددددد ُِ ددددددددُِ  دددددددده ُ دددددددد ُ  نَدْندددددددد      
 .لزمبآخر ما تم به المندوب ألف وليس لحاقها  يلحق جوازاً  أي)جوازا ( قوله:  

 األشياا التي ال  دخلها الترخي : .8
ُ دددددددددددددددددددِ  َُْوذ وَُ َددددددددددددددددددد  ك  ُدَح   ْ َدددددددددددددددددددِن َم   

 
 ُ ْ َُهدددددددُِ َدددددددِةَُ ُْ َ ْ ددددددد ٌ ددددددد ِ     ٌِدددددددْ (َوِفَُْ  دْ

َُْوَمدددددددددددْ ِ ُ  ددددددددددد   وهْددددددددددد ََُوَ دددددددددددَة ُْ وَعد   
 

 وب   ددددددددددددددددددددَْ ُندددددددددددددددددددد   َ ُذَُوذَكَُ  ْ ( 
 وزاد السيوطي اآلتي: (2) ال يدخلها الترخيم ذكرها ابن مالكهناك أشياء  

                              
ه لـه، البيت من الرجز وقائله أمية بن أبي الصلت عند موته. وكـان يقولـه أبـوخراش الهـذلي وهـو يسـعى َفُظـن أنـ (1)

لم، وصار من جملة ااحاديث. انظر ذلك في:  وقد تمثل به النبي عليه الصلة والس 

 (.295/ 2خزانة اادب )

 

 في حالتين: في غير النداء فقال:  (2)

موا دون ندا           ما للن دا يصلح نحو أحمد                        والضطرارٍ  رخ 

 بالهاء ال يرخم إال بشروط قال :والثانية: المنادى غير المؤنث    

 واحظـــــــــــــــــــــــل   ...    ترخيم ما من هذه الها قد خل....        

 إال الرباعي  فما فوق العلم ... دون إضافٍة وإسناٍد مــــــــــــــــــــــتــــــــــــــم   
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مـــا قبـــل هـــاء التأنيـــث كســـعلة يحـــذف ال  )وفررري متلرررو هرررا قرررد اختلرررف(ااول: قولـــه: 
ولــم  حذفــه إن بقــي بعــده ثلثــة أحــرف فصــاعداً  (1) ســيبويهوميمونــة عنــد ااكثــرين وأجــاز 
 (2) ".ه ورد السماعوالصحيح مذهب سيبويه وب :"ينتظر المحذوف قال أبو حيان

أي هكــذا مركــب العــدد إذا ســمي بــه يحــذف عنــد التــرخيم  العرردد()وهكررلا الثــاني: قولــه: 
عجــزه وتحـــذف معــه االـــف أيضـــًا إن كانــت، فيقـــال فــي خمســـة عشـــر: يــا خمســـة وفـــي" 

 اثناعشر واثنتاعشرة": "يا اثن واثنت".
أي المركــب العــددي وقــد منــع  )ذا(قولــه تــرخيم  ي   ذا وذاال رد(خوبعضرره  تررر )الثالــث: 

أي المركــب المزجــي وقــد منــع ترخيمــه أكثــر الكــوفيين إذا :) ذاال( وقولــه (3)ترخيمــه الفــراء
 .(4)كان آخره "ويه" ومنع أبو حيان ترخيمه مطلقاً 

 :االنتظار في المرخ  عدملغة االنتظار و . 9
  َو جدددددددددددد   َُن ظددددددددددددِ    (ُفَدددددددددددد َْبِتُ ددددددددددددُِ

 
ُكددددددددِ ُ  َُكَمددددددددِ ٌ ددددددددْ    ودََحدددددددد ِ ْكُ  ددددددددةَ َمِ َد دْ

َُ َددددددددْ ِ ُ د دددددددد َُ  َُ ددددددددَ    ْ (َوَ ددددددددُِ َددددددددد  ْو    
 

َمدددددددددددةَُْوَ ْعدددددددددددِ ُِإْ َُلُْنَدْن ظَدددددددددددْ َُ دددددددددددُِ د ْ  َُ   
َوَو َدددددددددددددددددِ  ُْ   آلِ ددددددددددددددددد  ُ   ِدددددددددددددددددَ َُوْ ددددددددددددددددد ُِ 

 
  ُْ َُنِظددددددددددْْي ُ َددددددددددْةُع دددددددددد ُنِ د  َدددددددددد ِةْ (دََحْ دددددددددد    

ُ  ْو ُِ  َ دددددددددَِكدددددددددَ ََكَُفُْذََُو دددددددددِِءُدَح ددددددددد    
 

َُ َ دددددددددددددِ  ُِومندددددددددددددة وب   وَ ْنددددددددددددد  ُنددددددددددددد     
َُوندددددددددددددددددددةَ(  ُو دددددددددددددددددددال     و  ددددددددددددددددددد غِو 

 
 وس دددددددددددددددددد َ   َُ    ددددددددددددددددددْ َُ وَ ُنِددددددددددددددددددَةَ 

فـي المــرخم لغتـان االنتظـار وهــو نيـة المحـذوف وتــرك أي  )واألجرود انتظرراره(. قولـه: 1 
فتقــول علــى لغــة مــن ينتظــر: "يــاجعَف"  عــدم نيتــه وااول أكثــر اســتعماالً االنتظــار وهــو 

 وعلى لغة من ال ينتظر: "ياجعُف".

                              
 .245/ 2الكتاب (1)

 .2242/ 5ارتشاف الضرب (2)

 .2231-5/2230الضربارتشاف  (3)

 . 1/387انظر: المطالع (4)
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ظـر فـل يغيـر مـا انتُ  إذا» أي: وما  رزول سربب الحرلف  ررد( )وحرال مدغما  . قوله: 2
يقـال فـي ثمـود " و عـلبيـا جعـف ويـا هـرق وال "علـى حركتـه وسـكونه فيقـال:  ىبقي بـل يبقـ

 إال بأمرين:" يا ثمو ويا علو ويا سقاي"ية وعلوة وسقا
، لإلدغــام إن كــان قبلــه ألــف كاحمــار ومحمــار علمــين تحريــك مــا كــان ســاكناً : أحــدهما

مـــن التقـــاء الســـاكنين بخـــلف مـــا قبلـــه غيـــر ألـــف كحـــدب ومحمـــر فإنـــه يبقـــي علـــى  فـــراراً 
علـى رأيـه وحيـث حـرك علـى رأي النـاس أو  للفـراء فـي قولـه بتحريكـه أيضـاً  سكونه خلفاً 

ـــه فـــي ااصـــل فيحـــرك فـــي احمـــار بـــالفتح وفـــي محمـــار  فبالحركـــة ااولـــى التـــي كانـــت ل
ســـحار نبـــت فبـــالفتح انـــه أقـــرب أومحمـــر بالكســـر فـــإن لـــم تكـــن لـــه حركـــة فـــي ااصـــل ك

 .الحركات وقيل بالكسر على أصل التقاء الساكنين
 "طفون قاضون ومصــــ"كــــأن يكـــون مـــا قبـــل آخـــر االســـم قـــد حـــذف لـــواو جمـــع : الثـــاني

علمين فإن الياء واالف حذفتا لملقاة الواو فـإذا رخـم بحـذف الـواو مـع النـون ردت اليـاء 
 (1)«. و يا مصطفىواالف لزوال الموجب للحذف فيقال يا قاضي 

ابــن  (2) ذكــر أحــدهما يتعــين االنتظــار فــي موضــعينعرردم( )حيررث نظيررر قررد . قولــه: 4
ان( َسـيلَ ااداء إلى عدم النظير كما لـو رخـم )ط  ما يلزم بتقدير تمام مالك وهذا الثاني وهو 

بكســر العــين فــي الصــحيح العــين وهــو  (لَ َعــيْ ف  )لــزم وجــود  بكســر الــلم فإنــه لــو قــدر تامــاً 
 .بناء مهمل

ال يرخم »ومعناه:  ومستغاث ومالزم الندا( )ومنع ترخي  لمندو  رسا. قوله: 5
المندوب الذي لحقته علمة الندبة وال المستغاث الذي فيه اللم قطعا وأجاز ابن 

 .«وال االسم الملزم للنداء ترخيم المستغاث (3) خروف

                              
 . 389-2/388وانظر المطالع 90-2/89همع الهوامع  (1)

ز الوجهين في كَمسلمه في قوله: (2) ل في كُمسمله ... وجو   والتزم ااو 

علي بن محمد بـن علـي، الشـهير بـابن خـروف، الحضـرمي، إمـام النحـو واللغـة، لـه مصـنفات مفيـدة، منهـا: شـرح (3)
/ 15ومعجـم اادبـاء  203/ 2وانظر ترجمته في بغية الوعاة  1/214ه انظر البلغة 609لكتاب، توفي سنة ا

= 
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 :(1)المسألة الخامسة: في المفعول المطلق
 . ما يقوم مقام المبين:1

 اابيات فيها مسألتان هما:
َُوَعدددددددددددددَة ُْ ددددددددددددده ُ َوبَدْ ددددددددددددد   ُك   ْ    دددددددددددددِف 
 

ئَدددددددددددددددد ُ   َونَدددددددددددددددددْ   ُ د َ ددددددددددددددددةُُِْإَ ددددددددددددددددِ َ  َُوَه دْ  
ُولودددددددددددددددد ُ   ُوَ ددددددددددددددددُِو  ددددددددددددددددم   و دددددددددددددددد    

 
دددددددْ ِئُ وُ  ْ ددددددد َد ُْ  َ دددددددْ َُو دددددددُِوٌش  َمِ( َدندْ َِ  

َو نددددددددْ ُبِدددددددد  ُْثَددددددددوَُ  ُْجَددددددددْ َُعددددددددة َُ  َُو  ِ  
 

دددددددد  ددددددددة ُ َو  ٌْددددددددَ ُفَُون دددددددد ِ ُ   ِ ْ ( ََك   
في البيـت ااول والثـاني تكلـم علـى مـا يقـوم مقـام المصـدر المبـين ممـا أضـيف  األولى: 

 (3) وزاد السـيوطي أحـد عشـر موضـعاً  (2) إليه وقد ذكر ابن مالك صـورة واحـدة مـع )ُكـل(
 هي:

". ضـــربت ثلثـــين ضـــربة"عـــدد نحـــو الثـــاني: ال "لمتـــه بعـــض اللـــومااول: بعــض نحـــو: "
مــات ميتــة ســوء : "هيئــة نحــو". الرابــع: ضــربت ذلــك الضــرب "اســم إشــارة نحــو: الثالــث: 

رجعت القهقري وقعـدت "و (4)(ڻ ڻ ): نوع نحوالخامس: . "وعاش عيشة مرضية
: اآللـة نحـوالسـابع:  .(5)(ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): ضمير نحـو". السادس: القرفصاء

 :وقت نحوالثامن: وااصل ضربة سوط ورشقة سهم  "رشقته سهماً "و "ضربته سوطا"
=                              

/ 3وتاريخ أبي الفداء  18/ 2ونفح الطيب  447وطبقات ابن قاضي شهبة ص 433/ 1ووفيات ااعيان  75
 . 221/ 7مؤلفين ومعجم ال 151/ 5وااعلم  53/ 13وتاريخ علماء ااندلس  21/ 4ومرآة الجنان  121

 

 . 2/77. وانظر الهمع1/390المطالع (1)

 في قوله: وقد ينوب عنه ما عليه دل  ... كجد  كل  الجد  وافرح الجذل (2)

 .394-1/393والمطالع 2/101انظر تفاصيل المسألة في: همع الهوامع(3)

 .1النازعات:(4)

 .115المائدة:(5)
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  مل ت رررررررررررررررررر    عيمررررررررررررررررررا   ي ررررررررررررررررررة   مرررررررررررررررررر  
 

 و ررررررررررررت ك ررررررررررررا  ت   سرررررررررررر ي  مسرررررررررررر   )1( 

مـــــا العاشـــــر:  (2)(ڱ ڱ ڱ): نعـــــت نحـــــو. التاســـــع: أي اغتمـــــاض ليلـــــة أرمـــــد 
مــا االســتفهامية نحــو: شــئت. الحــادي عشــر: قيــام  أي   أيْ  "مــا شــئت فقــم"الشــرطية نحــو: 

 زيدًا؟ضرب تضرب أي   أيْ  "ما تضرب زيدا"
الخلف فـي المبـين للنـوع هـل يثنـى ويجمـع أو )والخلف في النوع خلي(  الثانية: قوله

 قوالن:ال 
سـمع منـه كـالعقول واالبـاب  أنه يثنـى ويجمـع وعليـه ابـن مالـك قياسـا علـى مـا: أحدهما
لألنــواع علــى اآلحــاد فإنهــا ال تثنــى وال تجمــع  ال وعليــه الشــلوبين قياســاً : والثــاني. والحلــوم

الختلفهــا ونســبه أبــو حيــان لظــاهر كــلم ســيبويه قــال والتثنيــة أصــلح مــن الجمــع قلــيل 
ن مــن وااحســن أن يقــال نــوعين مــن القيــام ونــوعي "قمــت قيــامين وقعــدت قعــودين"تقــول: 
 .(3) القعود

 :(4)ُفي حلف عامل المصدر وجوبا  . 2
ٌْددددددددددددددَ  ُ  َُ ِجددددددددددددددْ َُو َد  ودََحددددددددددددددْ َ ُعِ دددددددددددددده 
 

دددددددددددددددَ ظُِ  ُِْ َدندْ ٌِددددددددددددددد ُِ دددددددددددددددْ ُِفْ    ُ فُبَدددددددددددددددَة  
ْ ُوَ د ْ ْدددددددددددددددددددددددددِ  ْ َُوَوْ َددددددددددددددددددددددددد   َكَ  ْدٌَددددددددددددددددددددددددد

 
ددددددددْ َحَِ َُ ددددددددْ َُ َ ددددددددَِذَُ ددددددددْ َُ ددددددددْ َة ُْ    َُ  

َُو  ددددددددِهَُودددددددد  َُجددددددددَِءَُ ددددددددَ ُْ   وَ ئدددددددد  
 

َُكدددددددد    ْوَُ وُِ    ََُْْنََ ددددددددَُعددددددددْ َُْ ددددددددِ َُعددددددددْ  
                               

م(،  1966. طبعــة دار صــادر، بيــروت )135البيــت مــن الطويــل وقائلــه ااعشــى ميمــون وهــو فــي ديوانــه ص  (1)
 م(. 1927وبتحقيق محمد حسين المطبعة النموذجية، وبتحقيق رودلف جابر طبع فينا )

 

 .41آل عمران:(2)

 . 393-1932والمطالع 1/96همع الهوامع (3)

(، المؤلف: بـدر الـدين محمـد ابـن اإلمـام جمـال الـدين 197-194انظر: )شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك  (4)
هــــ(، المحقـــق: محمـــد باســـل عيـــون الســـود، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة:  686محمـــد بـــن مالـــك )ت 

 .1م، عدد ااجزاء:  2000 -هـ  1420ااولى، 
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و دُ ذوَُو ددددددددد ب  ُُِكددددددددد َكَُ وَُْ ُُهُِ ِ ددددددددد ُْ(َُو  
 

ددددددددددددددددددددددددَؤُ ُ   َو َُ َُُ  ددددددددددددددددددددددددهُ ُ ُ ٌِددددددددددددددددددددددددمُِْ ُ ُةُ كِ   
 ُِْ ُِْْ   ددددددددةووُِ َكدددددددد ََكُذ وَُو شدددددددد   ُوَدددددددد  

 
  ُْ  ْشدددددددددددددَ ِمٌَُ ٌَددددددددددددد  ُُج ُُْةََُ ْ دددددددددددددَ َ (ُبَدْ ددددددددددددد 

َُوَسُ  ُِ َْ نَددددددددددددددددددِ  ُوَ ددددددددددددددددددِدَِح    سْ دددددددددددددددددد  
 

ٌ   َُ ْوُجدددددددددددددُِبَددددددددددددددَةَس(  َُ ْ ددددددددددددد  ِوَ َمددددددددددددده 
وزاد الســـيوطي  حـــذف عامـــل المصـــدر وجوبـــاً ي (1) ذكـــر ابـــن مالـــك جملـــة مـــن المواضـــع 

 اآلتي:
ويــل نحــو: "ويــل فــلن وويحــه " مــن فعلــه  مــن الواجــب حــذف عاملــه لكونــه بــدالً ااول: 

إجابــة الــداعي: "لبيــك وســعديك" أي إجابــة بعــد إجابــة وإســعادًا بعــد إســعاد وال وقــولهم فــي 
يستعمل سعديك وحده، بل تابعًا للبيك. ومنه: قولهم: "سبحان " أي بـراءة لـه مـن السـوء. 
ومنــه: "معــاذ هللا" بمعنــى عيــاذًا بــاهلل. ومنــه: عجبــًا وحمــدًا وشــكرًا ال كفــرًا. ومنــه: "افعــل 

 قــال أفعــل ذلــك أو تفعلــه؟ فقيــل: افعلــه، وأكرمــك بفعلــه كرامــة. ذلــك وكرامــة" كــأن قــائلً 
ومنه: قولهم: "سلمًا" بـراءة منـه ال خيـر بيننـا وال شـر. ومنـه: "حْجـرًا" يقـال للرجـل أتفعـل 
 هــذا؟ فيقــول حجــرًا، أْي منعــًا، أي أمنــع نفســي أبعــد عنــه، وأبــرأ منــه، ومنــه قولــه تعــالى:

 (3). (2)(ڦ ڦ ڦ )

                              
 في قوله:  (1)

 حــــــــــــــتم  مــــــــــــــع آت بــــــــــــــدالوالحــــــــــــــذف       
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا من   ومـــــــــــــــــا لتفصـــــــــــــــــيلٍ  كإم 
ر  وذز حصـــــــــــــــرٍ  ورد  كـــــــــــــــذا مكـــــــــــــــر 
ـــــــــــــــــدا  ومنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا يدعونـــــــــــــــــه مؤك 
ـــــــــــــا ـــــــــــــى  ألـــــــــــــف عرف  نحـــــــــــــو لـــــــــــــه عل
ــــــــــــه  كــــــــــــذاك ذو التشــــــــــــبيه بعــــــــــــد جمل

 

ــــــــــُدالَ         ــــــــــْذَكا ْن ــــــــــدالً  الل   مــــــــــن فعلــــــــــه َكْن
ــــــــــــــــا  عاملــــــــــــــــه يحــــــــــــــــذف حيــــــــــــــــث عن 
 نائــــــــب فعــــــــلٍ  الســــــــم عــــــــينٍ  اســــــــتند
 لنفســـــــــــــــــــــــه أو غيـــــــــــــــــــــــره فالمبتـــــــــــــــــــــــدا

 كـــــــــابني أنـــــــــت حقـــــــــا صـــــــــرفاوالثـــــــــان 
ــــــــــــي بكــــــــــــاً  بكــــــــــــاء ذات عضــــــــــــل  كل

 
          

 

 .22الفرقان:(2)

 . 396-1/394المطالع (3)
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المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر ما وقع في توبيخ سواء مـع من الثاني: 
 استفهام كقوله:

 (1) السلمإذا ما يجنحون إلى  وزهواً  إذا شب العدى نار حربهم أذالً 
 أم دونه كقوله:

وغرررررررررررررررررررر   مو رررررررررررررررررررر  وإمهررررررررررررررررررررا    مخررررررررررررررررررررو     
 

     يررررررررررررت   رررررررررررر ا    سرررررررررررريا   و جملرررررررررررر  )2( 
الثالــث: مــا وقــع مشــبهًا بــه وهــذا ذكــره ابــن مالــك وزاد الســيوطي مــا لهــذا الموضــع مــن  

بعـد جملـة حاويـة فعلـه وفاعلـه  بحـدوثٍ  مشـعراً » :شروط وأحكام تتعلق به وهـي أن يكـون 
 مـــررت بـــه فـــإذا لـــه صـــوت صـــوتَ  : "معنـــى دون لفـــظ وال صـــلحية للعمـــل فيـــه كقولـــك

: بحدوث عما ال يشـعر بـه نحـو واحترزنا بقولنا مشعراً  "الثكلى خَ اوله صراخ صر ، حمار
فل يجوز نصبه ان نصب صوت وشبهه إنما يكون لكـون مـا " له ذكاء ذكاء الحكماء "

إلــى فاعــل إذ التقــدير فــي )ولــه صــوت( وهــو يصــوت فاســتقام  قبلــه بمنزلــة يفعــل مســنداً 
نصــب مــا بعــده الســتقامة تقــدير الفعــل فــي موضــعه وذلــك ال يمكــن فــي )لــه ذكــاء( فلــم 

فــل يجــوز ر" صــوته صــوت حمــا"يســتقم النصــب وبقولنــا بعــد جملــة عمــا بعــد مفــرد نحــو: 
وح عليــه َنــ"و "فيهــا صــوت صــوت حمــار : "عــن نحــو"حاويــة إلــى آخــره  : "نصــبه وبقولنــا

فالنصب في ذلك ضعيف انـه لـم يشـتمل علـى صـاحب الصـوت فلـم يمكـن  "وح الحمامنَ 
: تقديره ب )يصوت( فوجه النصب على ضعفه أن الصـوت يـدل علـى المصـوت وبقولنـا

هــو مصــوت صــوت  : "نحــو "وال صــلحية للعمــل عمــا ال يصــلح للعمــل فــي المصــدر "
ثــم إذا اجتمعــت الشــروط   بمضــمرفــإن صــوت حمــار هنــا ينتصــب )بمصــوت( ال "حمــار

لـه صـوت صـوت  : "فإن كان معرفة تعين فيه ما ذكر من النصب على المصدرية نحو

                              
 .121/ 2؛ والهمع187/ 2البيت من الطويل وهو من الشواهد غير المنسوبة. وقد ورد في شرح التسهيل (1)

. وقـد ورد 1/396والمطـالع 2/121عالبيت من الطويل وهو من الشواهد التي ليس لها قائل. انظر: همـع الهوامـ (2)
؛ حيث حذف عامل المصدر وجوبًا في التوبيخ «خمواًل وإهماالً »( والشاهد في قوله: 2/188في شرح التسهيل)

 غير المقرون باالستفهام.
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وإن كان نكـرة جـاز فيـه مـع ذلـك الحاليـة ويجـوز الرفـع فـي المعرفـة والنكـرة علـى  "الحمار
 (1). «()أو جا بدالمنها وهذا معنى قولي: اإلتباع بدال 

 ول له:المسألة السادسة: في المفع
وددددددددَُْمل ددددددددة  ُ َدددددددد َُ ْ   دددددددد سُ  ةُْ د ْنَ دددددددد    

 

َدددددددددددددددةُْ    َُ ِفَُْ  دددددددددددددددِ   ٌِ دددددددددددددددَهُِفْ دددددددددددددددالُ   ع 
 ُ َو  دددددددددددددددددة   َُ دددددددددددددددددُِ ََ ْوَ وفِعددددددددددددددددده   

 
دددددددددددددِ  (َُوَْ ِدددددددددددددَ َ َ  ُ  َ َدَ ددددددددددددد ُْ دددددددددددددْ َئَُ    

 ُ   ددددددددددُِ دددددددددددالُ   ُو ْ ( وَ ْ ددددددددددِةَُ ددددددددددْ ئ 
 

دددددددددد  ْوِئَُ ددددددددددَُِوَهدددددددددد ُْ   وجدددددددددد    َُ ددددددددددَ َُوش 
َِ ُف  َدددددددددددددددددددددد    َُو دددددددددددددددددددددد  َو دددددددددددددددددددددده ُفَُم 

 
َمددددددددددُِن ِ دددددددددد ِذْ َُ ْ ُ  َْ ِءَُ    َُِوَسْ ددددددددددِ َ 

 وجددددددددددددددددد    ْوََُو  دددددددددددددددددةَيُفَُمل  َ َمددددددددددددددددددةُِ 
 

َ ددددددددددددددددددةُ   ُوٌ د  ملندددددددددددددددددد  ُِفَُْ َددددددددددددددددددَِوْ ِ ِ (َو  
 (شرط اتحاد واألقدمون ما رأوا)قوله: وفاعل  -1 

: لفعلـــه فـــي الوقـــت والفاعـــل نحـــو مشـــاركة المفعـــول اجلـــهشـــرط المتـــأخرون أي 
 بخلف ما لم يشاركه في الوقت نحو: "ضربت ابني تأديباً "

 وقررررررررررررررررررررررررر  نضرررررررررررررررررررررررررت  مرررررررررررررررررررررررررو   يا رررررررررررررررررررررررررا
 

  ررررررررررررر     سررررررررررررر  إ    سرررررررررررررة  مل فضررررررررررررر  )2( 
 .ان النض ليس وقت النوم 

 أو الفاعل نحو: 
 وإي    ررررررررررررررررررررررررررررر وي  ررررررررررررررررررررررررررررر ك    هررررررررررررررررررررررررررررر  
 

 ك رررررررا  نررررررر ف      رررررررفو     ررررررر    ق ررررررر  )3( 

فيجران بـاللم ولـم  "لذكراي إياك" :أي ،الشاعر ل )ذكرى(عوفاعل )تعروني( )هزة( وفا 
 (4). قدمينتيشترط ذلك سيبويه وال أحد من الم

                              
 . 1/397والمطالع 127-2/126همع الهوامع (1)

 1/49البيت من الطويل وهو مشهور من معلقة امرئ القيس انظر: شرح الزوزني للمعلقات السبع (2)

البيت من الطويل من قصيدة ابـي صـخر الهـذلي أورد َبْعضـَها َأُبـو َتمـام ف ـي َبـاب النسـيب مـن الحماسـة َوَكـَذل َك  (3)
نظــر: اْاَْصـَبَهان ي  َبْعضــَها ف ــي ااغــاني َوَرَواَهــا َتماًمــا َأُبــو علــي  القـالي ف ــي َأَمال يــه  َعــن اْبــن اانبــاري  َواْبــن ُدَرْيــد ا

 . 3/258لسان العرب للبغدادي  خزانة اادب ولب لباب

 . 399-2/398والمطالع  132-2/131انظر همع الهوامع (4)
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كانـــا غيــــر  وإنْ  (وأنْ  أن  )مـــع وال يتعـــين الجـــر معنـــاه  ()مرررا خرررال أن  وأنْ قولـــه:  -2
مصـــدرين انهمـــا يقـــدران بالمصـــدر وإن لـــم يتخـــذ فيهمـــا الفاعـــل أو الوقـــت ان 

أو أنـــك تحســـن  إلـــىأزورك أن تحســـن ) :نحـــو حـــرف الجـــر يحـــذف معهمـــا كثيـــراً 
 (1)إلي(.

استوى نصـبه وجـره قـال  مضافاً  المفعول له كان ذاإ (مهما تضف . قوله: )واالستواء3
 (3)(ٱ ٻ)وقال:  (2)(ٻ ٻ ٻ پ پ)تعالى: 

علــى عاملــه  (4) لــهويجــوز تقــديم المفعــول  )وجرروزوا التقرردي  فرري المعتمررد(. قولــه: 4
 الشاعر:بالسماع قال  د  وطائفة ورُ  (5) ثعلبومنعه 

 و     رررررررررررررا  مررررررررررررر  و و    ررررررررررررري  ي  ررررررررررررر  

)6( 

إ     ررررررررري   طررررررررر   ط  رررررررررت ومرررررررررا  ررررررررروقا     
كـان  لـه منصـوباً ال يجـوز تعـدد المفعـول : )والمنع في الحالين للتعدد(  ي  قوله-5 

 (7)(ڀ ڀ ٺ ٺ)ومــــن ثــــم منــــع فــــي قولــــه تعــــالى:  أو مجــــروراً 

لـه وإنمـا يتعلـق بـه علـى  { مفعـوالً }تمسكوهن{ على جعل: }ضـراراً ــب فتعلق }لتعتدوا{

                              
 . 1/400والمطالع 2/133نفس المصدرين (1)

 .265البقرة:(2)

 .1قريش:(3)

 .1/484أشار إيه ابن مالك حيث قدمه في قوله: كــ)لزهد ذا قنع(. شرح ااشموني (4)

 .246/ 7التكميل. والتذييل و 1388/ 3ارتشاف الضرب (5)

 . 36البيت من الطويل وقائله الكميت زيد ااسدي وهو في ديوانه ص (6)

 .231البقرة:(7)
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أي فـي حـالتي  )والمنرع فري الحرالين(، وإلى ذلك أشـار بقولـه: ( حاالً جعل )ضراراً 
 .(1)نصبه وجره

 معه:المسألة السابعة: المفعول 
 الخلف في القياس والسماع فيه: .1

َ َ دددددددددد ِوَُ    دددددددددد سُ  َُتِلَُوددددددددددَ  ُْْ ن دددددددددد    
 

ْ ُِفُْ  ددددددددددَ  ُِْبَ دددددددددِِبِتَُْوِ ْ ددددددددددِهَُوِ ددددددددددْ  ُ َو    
ُإْ َُ ددددددددددددٌَُ  َووَددددددددددددْ ََُمَددددددددددددِ َََ َُوَ  ْدددددددددددد    

 
 وََكدددددددددددْ   َُهدددددددددددَ َُُج ٌَْددددددددددد  َُ دددددددددددَُِجددددددددددددِ ََ( 

 كاآلتي: (2) وفي كونه مقيسًا خلف المصاحبة لمفعول معه هو التالي واوَ ا 
إال حيـث ال يـراد  زو يج أي أنه ال : االقتصار في مسائله على السماع.(3) القول ااول

 .بالواو معنى العطف المحض ان السماع إنما ورد به هناك
فقـوم يقيسـونه فـي كـل شـيء  بعد ذلـك ثم اختلف ،فيه (4) القول الثاني: استعمال القياس

وحيــث ال يتصــور  "وعمــراً  قــام زيــدٌ  :حتــى حيــث يــراد بــالواو معنــى العطــف المحــض نحــو
 .(5)"أو ضحكت أو انتظرتك وطلوع الشمس تنحو: "قعد معنى العطف أصلً 

البـرد  ءنحـو: "جـالـه  اول وكـان ااول سـبباً ا في يقاس فيما كان الثاني مؤثراً  :(6) وقيل
 .فالبرد سبب الستعمال الطيالسة وجئت وزيدا أي كنت السبب في مجيئه "والطيالسة

                              
 . 401-1/400والمطالع 136-2/135همع الهوامع (1)

 238-237/ 2، وهمـــــــــع الهوامـــــــــع150-8/144انظـــــــــر تفاصـــــــــيل هـــــــــذه المســـــــــألة فـــــــــي التـــــــــذييل والتكميـــــــــل  (2)
 . 437-1/436والمطالع

 .3/1494مذهب الفارسي. انظر:االرتشاف (3)

 مذهب جمهور النحاة وهو الصحيح . (4)

 1495/ 3ااخفش وابن مالك انظر: االرتشاف (5)

 .3/1494ي. انظر:االرتشافالجرمي، والمبرد، والسيرافمذهب ا (6)
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يقاس على ما سمع ما في معناه وإن لم يكن من لفظه فيقـاس )وصـل( علـى  :(1) وقيل
ا لـيس )جاء( و )وافق( علـى )اسـتوى( و )فعلـت( علـى )صـنعت( وكـذا مـا فـي معنـاه ومـ

 .من ألفاظها ومعانيها ال ينبغي أن يجوز
 . مسائل هلا البا  بالنسبة إلى العطف:2

و  دددددددددددَ ُب دددددددددددَةُ  ددددددددددد   ُوب دددددددددددَة ُِ   َو
 

ُدَح   ُِ  َُْف ددددددددددددده  َمدددددددددددددِ(لُْ   دددددددددددددم ْ َُ دددددددددددددْ   
 ُ ون دددددد   هُْدََحددددددْ   ُبَدْ ددددددَةُ  ددددددم  ُو ِ ددددددَو  

 
ددددددددددددْةُ  ندْ َُ  َُلُْ د ؤَك  ِ ددددددددددددهُِْوغَددددددددددددْْيُِنْ دددددددددددد    

ُفُ   ددددْ ُبَدْ ددددَةُذ ُ فْدددد   و  ددددَ ُ َجِ  ِ ددددهَُْو  
 

َُوبَدْ ددددددددددَةَُ ددددددددددُِن ِ ددددددددددهُْ  دددددددددد     وُ َددددددددددِِه  ُج 
ُ  ددددم َُ   ْ ( نَدَ ددددُكدددد  ُ ُُوََكْ ددددَ َُنْ دددد    

 
َُ دد ئ َُو  دد ُِ  ددْ ُدَح دد   ون ددَ ُ َجِ  نَددْ َُُو

نَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ُُْن ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ُ  
 

َم ُِ وِ ْ دددددددددَ ُ َُْوَ ْ دددددددددِةُوٌِ    دددددددددْ (فَددددددددددْ ت 
 

ددددددددددددددددددد ِ  ْ (  دددددددددددددددددددْةَُجدددددددددددددددددددَِ ُ ِ و    وإْ ُن ؤكِ 
َُوَ  ْدددددددد ُ   ٌ  َُ ددددددددَ َُو ُسُ  دددددددد  ودَح دددددددد  

 
   ْ ددددددددددددددِمَ ُِفْ دددددددددددددده َُ ددددددددددددددِِو  ُوِ َدْ   دددددددددددددد ُْ 

ذكر ابـن مالـك منهـا مسائل هذا الباب بالنسبة إلى العطف والمفعول معه خمسة أقسام  
 مسائل وزاد السيوطي مسألتين وبعض ما يتعلق بكان المضمرة كاآلتي: (2) ثلثة

وال يجــوز النصــب علــى المفعــول معــه وذلــك ، مــا يجــب فيــه العطــف: ىاألولررالمسرر لة 
 "كــــل رجــــل وضــــيعته" و "أنــــت ورأيــــك: "أال يتقــــدم الــــواو إال مفــــرد نحــــو: أحــــدهما شــــيآن

 ".الرجال وأعضادها"و
 "أنــت أعلــم ومالــك: "غيـر متضــمنة معنــى فعــل نحـو قولــكأن يتقــدم الــواو جملــة : الثـاني

، وهــذه المســألة أشــار والمعنــى بمالــك وهــو عطــف علــى )أنــت( ونســبة العلــم إليــه مجــاز
 إليها البيت ااول.

مـــا يختــار فيـــه النصــب مـــع جــواز العطـــف وذلــك أن يجتمـــع شـــروط  المسرر لة الثانيرررة:
ال " و "تغتــذ بالســمك واللــبن ال"العطــف لكــن يخــاف منــه فــوات المعيــة المقصــودة نحــو: 

                              
 .146/ 8مذهب ابن هشام نقله أبو حيان في التذييل والتكميل (1)

 يمكن بل ضعفٍ  أحق        والن صب مختار   لدى ضعف الن سق والعطف إن  في قوله : (2)

 والن صب إن لم يجز العـــــــطف يجب      أو أعتقد إضمار عامــــلٍ  تصـــــــــــــــــــــــــب                 
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أي مع اللـبن ومـع الشـبع ان النصـب يبـين مـراد المـتكلم والعطـف  "يعجبك ااكل والشبع
 .()وخيف فوت القصد للمعية، وهذا معنى: ال يبينه

قوله: )كون نقـص( فيمـا يختـار فيـه العطـف مـع جـواز النصـب مثـل: "كيـف أنـت وزيـدًا 
  (1) فكان المقدرة ناقصة. وزيٌد" والتقدير: "كيف تكون وزيدًا"

  

                              
 . 439-1/438والمطالع 244-2/242انظر همع الهوامع (1)
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 املبحث الاايي: الظروف واملبنيات
 المسألة األول: في أنواع الظروف المكانية:

ُعٌدددددددددددددد ُِ ْ ددددددددددددددَةَ ُِ  كدددددددددددددد ََكُ ددددددددددددددَُِ   
 

َ ْ  َددددددددددددددددِ ُِ  ْوَ ْ َ ددددددددددددددددِ َُو  َكِْوِمْ ددددددددددددددددِهَُو
 و دددددددددددددددددَُِجدددددددددددددددددَ ىََُمْدددددددددددددددددَ َ ُِ  ِ دددددددددددددددددَ َ ُِ 

 
 َ َ ددددددددددددددِِ   َُ بَددددددددددددددْ َُعددددددددددددددِ َُْ ددددددددددددددِ َنِ ُِ 

َُكددددددددددددَ ََُوْ   َُْ َ َدددددددددددد  هَُْك ِنَددددددددددددِ َُوَ ددددددددددددْ ِ   
 

َددددددددددددد  ُِْفُُج  ُِْ ددددددددددددد     ٌَْ ددددددددددددد َُع ْه(نَددددددددددددد    
ع ذكـر ثلثـة منهـا ابــن الـذي يصـلح للظرفيـة ويتعـدى إليـه الفعـل مـن اامكنـة أربعـة أنـوا  

 وتمثلت زيادة السيوطي في النوع الرابع والتمثيل على النوع الثالث: (1) مالك
 مــا دل علــى مقــدار نحــو ميــل وفرســخ وبريــد وغلــوة () الميررل والفرسرر  واألقطررارقولــه: 

 وما كان له أقطار تحصره ونهايات تحيط به.
مـا جـرى  )وما جرى مجراه. . . . . نص عليه سريبويه فري جمرل(النوع الرابع: قوله: 

هــم قريبــا منــك وشــرقي  :"صــفة المكــان الغالبــة نحــو فــي بــاطراد ذلــك ى اســم المكــانمجــر 
الجبـل  الـدار ووزنَ  قـربَ : "نحـو قـولهم ومصادر قامت مقام مضاف إليهـا تقـديراً  "المسجد

قال والمراد باالطراد أال تختص ظرفيته بعامل ما كاختصاص ظرفية المشتق مـن  "وزنته
 (3)بأن نصبها على الظرفية. (2)سيبويه، ونص على ذلك الواقع فيه هاسم

 المسألة الثانية: من ظروف المكان التي ال تتصرف )سوى(:
ُِ  َددددددددددِ  ُْ  وذوَُو  دددددددددد  ِ َُودددددددددد  ُ  فدددددددددد
 

ُ َن دددددددددددددددِ  ُْ   و دددددددددددددددْيَ   ُو دددددددددددددددُِِبظَدددددددددددددددْ   
ْ (ُفغددددددددددددددددددددددددددددددْي  ذ َُن ددددددددددددددددددددددددددددددد     و ْن  

 
ُْ  ِ ددددددد ىُ  ْ دددددددم َمْن ودددددددةىَُ مَددددددد ِ (َُو  

ْْ ددددددددددد  َ (ُوَ ددددددددددد    َُْو دددددددددددة ْ   ُ    دَحِ  وَ 
 

  ل  ُْيدددددددددد  ُ ثددددددددددَهُ َددددددددددْْي ُ ددددددددددَُِوَهدددددددددد ُْ 
 

                              
 في قوله: نحو الجهات والمقادير وما ... صيغ من الفعل كمرمى من رمى (1)

 .411/ 1الكتاب (2)

 . 406-1/404والمطالع 2/154انظر همع الهوامع (3)
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الزيــادة هنــا جعلــه ســوى مــن  )مكسررورا (وقولــه:  )لرردى الجمهررور(وقولــه:  )ومنرره(قولــه: 
 واء.الظروف غير المتصرفة وهو مذهب الجمهور والكسر سوى وس
 المسألة الثالثة: من ظروف المكان التي ال تتصرف )عند(:

ْ ُِعْنددددددددددددَةُِومْددددددددددددِِ َُْو  ددددددددددددْ ِبُِفُُْ   وِ ْندددددددددددد
 

ُو  دددددددددددد  ُو  دددددددددددِ ُ  َددددددددددددْةَُنِ دددددددددددد ُْ    ْ  دَِحددددددددددد
أو معنــى  حســاً  أو معنــى أو قريبــاً  حســاً  لبيــان كــون مظروفهــا حاضــراً وهــي » :()عنررد  

 .(2)(ڑ ک ک ک ک گ نحـو:: والثاني. (1)(ڱ ڱ ں ں  نحو:: فااول

ڄ ڄ )نحــــــو: : والرابــــــع. (3)( ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ)نحــــــو: : والثالــــــث

 (6)( چ ڇ ڇ ڇ ڇ) (5)(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) (4)(ڄ 

الصـــــــبر عنـــــــد "وقـــــــد تـــــــرد للزمـــــــان نحـــــــو:  (7)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)
ولــم تســتعمل إال منصــوبة علــى الظرفيــة كمــا مثــل أو مجــرورة بمــن  (8)"الصــدمة ااولــى

وإنمــــا لــــم تتصــــرف لشــــدة توغلهــــا فــــي اإلبهــــام انهــــا  (9)(ڍ ڌ ڌ ڎ) :نحــــو

                              
 .40النمل:(1)

 .40النمل:(2)

 .15-14النجم:(3)

 .55القمر:(4)

 .11التحريم:(5)

 .47ص:(6)

 .96النحل:(7)

. وصحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب في الصبر علـى 2/79صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور (8)
 . 2/637المصيبة عند أول الصدمة 

 .65الكهف:(9)
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تصــدق علــى الجهــات الســت وااشــهر كســر عينهــا ومــن العــرب مــن يفتحهــا ومــنهم مــن 
 .(1)«يضمها

 رابعة: من ظروف المكان التي ال تتصرف)لدى(:المسألة ال
َددددددددددد  ُْ  كددددددددددد َُودددددددددددةىُوْن َدددددددددددُِو  ددددددددددد ُ  
 

مل ددددددددددددددد  َُْ ددددددددددددددد َدَ  ُْ   ُِ  ولُ دددددددددددددددْئَُ ْ فددددددددددددددد
كانـت معربـة لكـي تفـارق )لدى( وهي بمعنى عند ال بمعنى لدن في اافصح ومن ثـم » 

أن : الثـــاني. و )عنـــد( تجـــر بمـــن أنهـــا ال تجـــر أصـــلً : أحـــدها. )لـــدى( )عنـــد( مـــن أوجـــه
للمعـــاني بـــل  لألعيـــان والمعـــاني كمـــا تقـــدم و )لـــدى( ال تكـــون ظرفـــاً  )عنـــد( تكـــون ظرفـــاً 

 .(2) «يجوزلألعيان خاصة يقال عندي هذا القول صواب وال 
 التي ال تتصرف)لدن(:المسألة الخامسة: من ظروف المكان 

نَد  دددددددددددددددددد ُْ   ددددددددددددددددددُِوددددددددددددددددددة ْ ُ ددددددددددددددددددَُِ  دْ  َ فََِ  
 

(والب ددددددددددددددددددةَُفُندددددددددددددددددد َعِ َُوظ ْ ِف  دددددددددددددددددد ُْ   
ِوَ ددددددددددددددْ   َُوِ ددددددددددددددَ   (ُ ُ ُ ُ   ِ ددددددددددددددْ ُ   

 
                                     

   
 

وهـي اول غايـة زمـان أو مكـان وهـذا معنـى قولـه: )للبتـدا  )لدن(من الظروف المبنيـة 
في نوعي الظرفية( وبنيت لشبهها بـالحرف فـي لزومهـا اسـتعمااًل واحـدًا وهـو كونهـا مبتـدأ 

ف "عنــد ولــدى" فإنهمــا ال غايـة وامتنــاع ااخبــار بهــا وعنهـا، وال يبنــى عليهــا المبتــدأ بخـل
يلزمــان اســتعمااًل واحــدًا، بــل يكونــان البتــداء الغايــة وغيرهمــا ويبنــى عليهمــا المبتــدأ قــال 

 . (4)(مص جض) (3)(ەئ ەئ وئ)تعالى: 
 ويجر تالي "لدن" باإلضافة لفظًا إن كان مفردًا كقوله: 

                              
 . 413-1/412والمطالع 2/165همع الهوامع (1)

 . 1/413والمطالع 2/165همع الهوامع (2)

 .59اانعام: (3)

 .35ق: (4)
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 تمررررررررررررررررررررررررررر       عررررررررررررررررررررررررررر   يف   ررررررررررررررررررررررررررر  
 

 مررررررررررررر   ررررررررررررر ن     ررررررررررررر  إ      ررررررررررررر   )1( 

 وتقديرًا إن كان جملة اسمية كقوله: 
 وترررررررررررررر ك  ن  ررررررررررررررا   رررررررررررررر ن  نررررررررررررررت   رررررررررررررر 
 

 إ   نررررررررت  و  ررررررررو ي    رررررررري  كا مسرررررررر  )2( 
 أو جملة فعلية كقوله:  

 صرررررررررررررررررررررر ي  غررررررررررررررررررررررو ن    ق رررررررررررررررررررررر  و قمرررررررررررررررررررررر 
 

  ررر ن  ررر  حرررى  رررا   رررو    رررر و ئ  )3( 

 :المسألة السادسة: من ظروف المكان التي ال تتصرف)غدوة( والعطف عليها 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                    ُ   ُْو ِ 

 
ُفَددددددددب ددددددددة ُنْ ددددددددُ ُِْ ددددددددُ ُ وَُةُْفُ  دددددددد    ُْ ُِِنُ   

نِ ددد  َو  ُِ ْعِ دددْ َُعٌَددد ُ دددةوَ ُدََح مددد   ُِ َو
 

َُسُن َ دددددددددددد ِ بُِ  (وَ ددددددددددددْ ُ َد  ددددددددددددْهُ ْ َدددددددددددد ِ   
وة وعشـية غـدإذا عطف على غدوة المنصوب بعـدها فقيـل لـدن »قال السيوطي:    

 ،جــــاز عنــــد ااخفــــش فــــي المعطــــوف الجــــر علــــى الموضــــع والنصــــب علــــى اللفــــظ
ان  ؛(4) الجـروأوجبـه أبـو حيـان ومنـع  ،وضعف ابن مالك في شرح الكافية النصب

)غدوة( عند من نصبه ليس في موضع جـر فلـيس مـن بـاب العطـف علـى الموضـع 
قال وال يلزم من ذلك أن يكون )لـدن( انتصـب بعـدها ظـرف غيـر )غـدوة( وهـو غيـر 

                              
(، 262/ 2(، وشــرح ااشــموني )235/ 2البيــت مــن الرجــز لرجــٍل مــن طيــئ بــل نســبة احــد فــي الخصــائص ) (1)

 (.1174واللسان مادة: "نهض" والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية )

الشاهد فيه قوله: "من لدن" حيث كسرت نون "لدن" لوقوعها بعد حرف جر، وذلك على بعـض لغـات العـرب، ويجـوز 
  لبناء على السكون وحركت بالكسر منًعا من التقاء الساكنينفيها ا

، 1453/ 3، واالرتشـاف159/ 2البيت مـن الطويـل ويستشـهد بـه بـل نسـبة. ذكـره ااشـموني فـي شـرحه لأللفيـة  (2)
. والشـــاهد فيـــه: "لـــدن أنـــت يـــافع"، حيـــث أضـــيفت "لـــدن" إلـــى 220/ 2. والســـيوطي فـــي الهمـــع 72/ 8والتـــذييل

 ة.الجملة االسمي

وهـو  121ه. انظـر: طبقـات الشـعراء130البيت من الطويل وقائله القطـامي واسـمه عميـر بـن شـييم، تـوفي سـنة (3)
 . 414-1/413. وانظر المسألة في المطالع44في ديوانه ص 

 .1456/ 3ارتشاف الضرب (4)
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وهـذا معنـى قـولي: محفوظ إال فيها انه يجوز فـي الثـواني مـا ال يجـوز فـي ااوائـل، 
ساقطة مـن  (1) الشافيةفي الكافية وهذه المسألة مذكورة  "ومن يقل بالجر ال تصو "

 .(2) «التسهيل

 المسألة السابعة: من الظروف التي ال تتصرف)مع(:
ِِ َُ وُُْ ْ ُ ددددددددددْ ُو  ددددددددددِ ُِسج مدددددددددد   وِ ندددددددددد

 
ددددددددددددددْ َ  َْ ِْ ُوج  هددددددددددددددُِِ ِددددددددددددددْ ُدََح   ِْنِدددددددددددددد

  ُ ٌَ وِ ددددددددددددددد دََحدددددددددددددددِسُ  َدَ دددددددددددددددْ (ُوَ دددددددددددددددَ َُ   
 

  ُِ ِكن ْ (عٌَدددددددد َُوِ نَددددددددِِءَُ ددددددددَُِْ  َدنَدددددددد وَ دددددددد  
زيد مع  : "لتصرف )مع( وهي اسم لمكان االجتماع أو وقته تقوللمن الظروف العادمة  

( نْ ودخول )م   "معاً "ويدل على اسميتها تنوينها في قولك  "جئت مع العصر"و "عمرو
بتنوين الراء وكسر الميم  (3)(ی جئ حئ مئ )وقرئ  "هُ عَ مَ  م نب هَ ذَ : "عليها في قولهم

ْكٌر م ن(  (5)"وكان حقه البناء لشبهه بالحروف في الجمود المحض: "قال ابن مالك (4))ذ 
وهو لزوم وجه واحد من االستعمال والوضع الناقص إذ هي على حرفين بل ثالث 

وصفة  )عند( في وقوعها خبراً  محقق العود إال أنها أعربت في أكثر اللغات لمشابهتها
والقرب  (6)(ڇ ڇ ڇ)قرب فالحضور ك  ىعلى حضور وعل وصلة وداالً  وحاالً 

                              
 .678/ 2شرح الكافية البن مالك (1)

 . 1/415والمطالع 2/221همع الهوامع (2)

 .24اانبياء:(3)

/ 2قراءة يحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف. انظر: المحتسب في تبيين وجوه شـواذ القـراءات واإليضـاح عنهـا ) (4)
المجلـــس -هــــ( الناشـــر: وزارة ااوقـــاف392(. المؤلـــف: أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي الموصـــلي )المتـــوفى: 61

 .2زاء: م. عدد ااج1999-هـ1420ااعلى للشئون اإلسلمية، الطبعة: 

 . 387شرح الكافية له  (5)

 .118الشعراء:(6)
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وكسرها قبل سكون  "زيد مع عمرو"وتسكينها قبل حركة نحو:  (1)(ۇ ۇ ۆ ۆ )ك 
وحركتها حركة إعراب فلذلك تأثرت بالعوامل في ، لغة ربيعة" على زيد مع القوم"نحو: 

.(2)وهو القياس واسميتها حين السكون باقية ىبنن من معه ومن سك  

                              
رح:(1)  .5الش 

 . 416-1/415والمطالع 2/228انظر همع الهوامع (2)
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 المسألة الثامنة: في الظروف المبنية:
 . إْذ1

َ دددددددِ   ددددددد ُذَكُ َدددددددْْي ُ دددددددُِ  ددددددد ُإْذُُجِ 
 

ُ  ِ ددددددددد َ ُ وَُ دددددددددُِ  ِ َ دددددددددِ    ََ  ِ دددددددددْ ُ  ددددددددد دْ
ددددددددددِ َُْوم ْ دددددددددد َدْ  َُ  وٌمددددددددددِِ (ُإْذُ  الو جِ   

 
َُِْوبَددددددددددددددددَةس  بِدددددددددددددددد و   دددددددددددددددد سُ   ُِ  َ ْ فدددددددددددددددد

ددددددددددد  ْت(َُوَ ِ ددددددددددد ُْ  ْ ُو و  َ دددددددددددِِ ُج   ِ ْنددددددددددد
 

دددددددددددددِ  ُْ ِ  ْمٌَددددددددددددد  ُ  َدددددددددددددُِدَح  (َوَْ  دددددددددددددْ ء ُ      
ٌ َدددددددددددددددددددُِفَدند   ِنَدددددددددددددددددددْ ُ نَدَ   َ دددددددددددددددددددِ  ُك    و

 
ُِْ دددددددددَُِ َ ددددددددد    وسُ ٌ َدددددددددَُِ ددددددددد  ُ ٌ ددددددددد

ٌِ ٌَددددددددددددددْ ُ  و  ددددددددددددددَهَُ ْ فَددددددددددددددِوع   ُِ دََح فدددددددددددددد  
 

ٌَْ دددددددددددددددددددد (  ُ د  ٌْم َ َِجددددددددددددددددددددِِ ُِ  ٌْدددددددددددددددددددد    وِو
ـــأن )إذ(  (1)ذكــر الســـيوطي  ن الظـــروف المبنيـــة والـــدليل علـــى اســـميتها قبولهـــا التنـــوين م 

وئ ۇئ ): واإلضــــافة إليهــــا بــــل تأويــــل نحــــو "مجيئــــك إذ جــــاء زيــــد: "واإلخبــــار بهــــا نحــــو

ولوضـــعها علـــى حـــرفين وأصـــل وبنيـــت الفتقارهـــا إلـــى مـــا بعـــدها مـــن الجمـــل  (2)(ۇئ
للوقـــت الماضـــي وهـــل تقـــع للســـتقبال قـــال الجمهـــور ال وقـــال  وضـــعها أن تكـــون ظرفـــاً 

والجمهـور  (3)(ڃ ڃ ڃ) :جماعة منهم ابـن مالـك نعـم واسـتدلوا بقولـه تعـالى
أي مــن تنزيــل المســتقبل الواجــب الوقــوع  (4)(ڤ ڤ ڤ)جعلــوا اآليــة ونحوهــا مــن بــاب 

ڳ  گ گ گ ) :هشــام ويحــتج لغيــرهم بقولــه تعــالىقــال ابــن  منزلــة مــا قــد وقــع

ومعنى لدخول حـرف التنفـيس عليـه وقـد  فإن يعلمون مستقبل لفظاً  (5)(ڳ ڳ ڳ
( الظرفيـــة فـــل تتصـــرف بـــأن تكـــون )إذْ  م( فيلـــزم أن يكـــون بمنزلـــة إذا وتلـــز عمـــل فـــي )إذْ 

                              
 . 1/417والمطالع 2/171انظر همع الهوامع (1)

 .8آل عمران:(2)

 .4الزلزلة:(3)

 .99الكهف:(4)

 .71-70غافر:(5)
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 (1)(وئ ۇئ ۇئ)فاعلة أو مبتدأة إال أن يضاف اسم الزمان إليهـا نحـو حينئـذ ويومئـذ و 

 ".ورأيتك أمس إذ جئت"
 به، نحو: وقوعها مفعوالً  (4) وابن هشام (3) مالكوابن  (2) والزجاجوجوز ااخفش 

ڄ ڄ ڄ ڃ ):منــه نحــو وبــدالً  (5)(ھ ھ ھ ے ے ۓ  )

والــذي أذهــب »قــال: حيــث أبــو حيــان ومــنهم ال يثبتــون ذلــك  (7)والجمهــور (6)(ڃ ڃ
ال يوجــد مــن كلمهــم نحــو: أحببــت إذ قــدم  إليــه أن اســتعمال إذ مفعــواًل بهــا ال يجــوز؛ إذ

زيد، وال: كرهت إذ قـدم، وإنمـا ذكـروا ذلـك مـع اذكـر لمـا اعتـاص علـيهم مـا ورد مـن ذلـك 
في القرآن، وتخريجـه سـهل، وهـو أن تكـون إذ معمولـة لمحـذوف يـدل عليـه المعنـى، أي: 

 (8) .«واذكروا حالكم أو قصتكم أو أمركم

وقد يحـذف جـزء الجملـة المضـاف إليهـا )إذ( فـيظن مـن ال خبـرة لـه أنهـا أضـيفت إلـى »
 المفرد كقوله: 

                              
 .8آل عمران:(1)

 .3/1402نقل قوليهما في االرتشاف  (2)

 .2/207شرح التسهيل البن مالك (3)

 .1/111مغني اللبيب (4)

 .86ااعراف:(5)

 .16مريم:(6)

 .1/112انظر: مغني اللبيب (7)

 .292/ 7التذييل و التكميل (8)
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 هرررررررررر  تررررررررررر م     يررررررررررا  قررررررررررر  مضرررررررررر   مرررررررررررا
 

 و   ررررررررررررررررري  ممق ررررررررررررررررر  إ        مرررررررررررررررررا  )1( 

 «التنـوينوقد تحذف الجملة كلها للعلم بها ويعـوض منهـا » (2) «كذلكإذ ذاك  :والتقدير 
 (4) «واجـبالـذي يظهـر مـن قواعـد العربيـة أن هـذا الحـذف جـائز ال »قال أبو حيان:  (3)

أي حـين إذ بلغـت  (6)(ڄ ڄ ڄ :نحـو (5) الساكنينوتكسر ذالها حينئذ اللتقاء 
ڎ ڎ ڈ ):كقولـه تعـالى (7)للجمهـور د )إذ( للتعليـل خلفـاً ر وتـ "الروح الحلقـوم

ى ائ ائ ەئ )أي اجــــــــل ظلمكــــــــم فــــــــي الــــــــدنيا (8)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

وهــــــــي حــــــــرف بمنزلــــــــة الم  (10)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) (9)(ەئ
 .ظرف والتعليل مستفاد من قوة الكلم ال من اللفظ :وقيل .العلة

                              
(، واالرتشـاف 293/ 7البيت من البسيط، وقائلـه عبـدهللا بـن المقتـر لـم أعثـر لـه علـى ترجمـة وهـو فـي: التـذييل ) (1)

إلـى « إذ»(. والشاهد في قوله: )إذ ذاك( حيـث أضـيفت 175/ 2(، والهمع )117/ 1(، والمغني )1403/ 3)
ة إلــى جملــة، والتقــدير: إذ ذاك حينئــذ مضــاف« إذ»مــع تقــدير كلمــة أخــرى متضــمنة إليهــا؛ لتكــون « ذاك»كلمــة 
 كذلك.

 .117/ 1مغني اللبيب (2)

 .118/ 1السابق (3)

 .294/ 7التذييل و التكميل(4)

 .119/ 1مغني اللبيب (5)

 .84الواقعة:(6)

 .114/ 1مغني اللبيب (7)

 .39الزُّخُرف:(8)

 .11ااحقاف:(9)

 .16الكهف:(10)
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 وهي الواقعة بعد )بينا( و )بينما( كقوله: (1)سيبويه وترد للمفاجأة نص على ذلك 
   يم ررررررررررررررررررررا    سرررررررررررررررررررر  إ     ت ميا رررررررررررررررررررر  
)2( 

 ......................................
... 
 

وهــل هــي حينئــذ ظــرف مكــان أو زمــان أو حــرف لمعنــى المفاجــأة أو حــرف مؤكـــد أي 
 زائد.
 . إذا2

وشدددددددددد ِئ(ُِإذ ُِواِل دددددددددد   ِِ َُو َ  دددددددددد     
 

ِ َُذَ(   و َدددددددددددده ُ ْ َُ ْدددددددددددد  َ َُعددددددددددددْ َُ فْددددددددددددَ 
ٌِْ ْ ددددددددددددددِهُوَدددددددددددددد ُْ   و  ْو ِ ددددددددددددددْ ُِإ ددددددددددددددَِف  ُِو

 
ون ِِ ددددددددددددددَ ُ  َو دددددددددددددددْ َئُ ََ وُْ  َ ددددددددددددددة  َُ  ََوش   

ٌْم َ َِجددددددددددددددددددددددِِ ُف  ددددددددددددددددددددددَهُدََحْ فَددددددددددددددددددددددِ   وِو
 

َُ ْ فَدددددددددددددددددددِ  ُ ْوَُ َ دددددددددددددددددددِ     وُِوَمْدددددددددددددددددددِ  
ٌْددددددددددددددددددددددددَ   َُوَ ددددددددددددددددددددددددَِءُوسُ ٌ َددددددددددددددددددددددددِ   ونَد

 
دددددددِ(ِفْ ددددددده َُوِ ْ دددددددَهَُجدددددددَِ َُ دددددددْ ُ دددددددْةُِف دُْ  ََ  

ومـن ثـم ، من الظروف المبنية )إذا( وهي ظرف للمستقبل مضمنة معنى الشروط غالبـاً  
إلـى  (3)(ڦ ڄ ڄ ڄ )يـة ولزمـت الفـاء فـي جوابهـا نحـو:وجب إيلؤها الجملة الفعل

ڳ  وقد ال تضمن معنى الشـرط بـل تتجـرد للظرفيـة المحضـة نحـو: (4)(ڇ)قوله 

إنهـا  (7)وزعم قوم أنها تخرج عن الظرفية فقال ابن مالـك (6)(ڄ ڄ ڃ )و (5)(ڳ ڳ 

                              
 232/ 4الكتاب  (1)

/ 3البيت من البسيط وقائله عتير بن لبيد العذري وصدره "استقدر هللا خيرًا وارضين  به". وهو مـن شـواهد الكتـاب (2)
528. 

 .1النصر:(3)

 .3النصر:(4)

 .1الليل:(5)

حى:(6)  .2الضُّ

 .210/ 2شرح التسهيل البن مالك(7)
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إنـــــي اعلـــــم إذا كنـــــت عنـــــي راضـــــية وإذا كنـــــت علـــــي : )بـــــه فـــــي حـــــديث وقعـــــت مفعـــــوالً 
ـــه تعـــالى (1)(ىغضـــب گ )والخبـــر )إذا( الثانيـــة (2)(ڑ ک ک ):ومبتـــدأ فـــي قول

إنهــــا وقعــــت  (4)وزعــــم آخــــرون أنهــــا تخــــرج عــــن االســــتقبال فقــــال ابــــن مالــــك، (3)(ڳ 
فـــإن اآليـــة نزلـــت بعــــد  (5)(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ :للماضـــي فـــي قولـــه تعــــالى 

ان الليــل  (6)(ڳ ڳ ڳ  :إنهــا وقعــت للحــال فــي قولــه تعــالى: انفضاضــهم، وقــال قــوم
 للغشيان.مقارن 

ڻ ۀ ):نحـــو وتلـــزم )إذا( اإلضـــافة إلـــى الجملـــة صـــدرها فعـــل ســـواء كـــان مضـــارعاً 

 . (9)(ک ک گ :نحو أم ماضياً  (8)(ں ں ڻ ڻ) (7)(ۀ ہ
 (1) حيــانأنــه شــرطها وعليــه المحققــون واختــاره أبــو : قــوالن أحــدهما (إذا)وفــي ناصــب 

أنــه مــا فــي جوابهــا مــن فعــل وشــبهه وعليــه : لهــا علــى ســائر أدوات الشــرط والثــاني حمــلً 
 ااكثرون.

                              
صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعالى عليهم أجمعين، باب في فضل عائشـة رضـي هللا تعـالى  (1)

 . 4/1890عنها 

 .1الواقعة:(2)

 .3الواقعة:(3)

 .2/212شرح التسهيل(4)

 .11الجمعة:(5)

 .1الليل:(6)

 .31اانفال:(7)

 .203ااعراف:(8)

 .1المنافقون:(9)
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حتاج لجواب وال تقع في االبتداء ومعناهـا الحـال ال االسـتقبال، توترد )إذا( للمفاجأة وال 
 و" (3)(ک گ گ گ  ومنـهتخـتص بالجملـة االسـمية حينئـذ أنهـا  (2) وذكر ابن مالك

وهــــي حينئــــذ حــــرف عنــــد الكــــوفيين وااخفــــش واختــــاره ابــــن  "خرجــــت فــــإذا ااســــد بالبــــاب
ال يعمـــل مـــا  ان إن   بكســـر إن   "خرجـــت فـــإذا إن زيـــدا بالبـــاب"ويرجحـــه قـــولهم:  (4)مالـــك

والفارســــي وابــــن جنــــي وأبــــي بكــــر بــــن  (5)وظــــرف مكــــان عنــــد المبــــرد، بعــــدها فيمــــا قبلهــــا
 واختاره ابن (6)الخياط

 (1) طـــاهروالزجـــاج واختـــاره الزمخشـــري وابـــن  (7) الرياشـــيعصـــفور وظـــرف زمـــان عنـــد 
 (2). وابن خروف والشلوبين

=                              
 .7/315التذييل والتكميل (1)

 . 2/214انظر التسهيل (2)

 .20طه:(3)

 .2/214شرح تسهيل البن مالك(4)

 . 2/57انظر المقتضب  (5)

. وابن الخياط هو: محمد بـن أحمـد بـن منصـور النحـوي السـمرقندي عـرف بـابن الخيـاط. 7/324التذييل والتكميل(6)
اجتمـــع بالزجـــاج، وجـــرت بينهمـــا منـــاظرة، وكـــان يخلـــط المـــذهبين، ولـــه تصـــانيف، منهـــا، كتـــاب معـــاني القـــرآن، 

ه انظـر ترجمتـه فـي البلغـة 320وكتاب النحو الكبيـر، وكتـاب المقنـع، وهـو مـن شـيوخ أبـي علـي الفارسـي تـوفي
ـــاء ص 1/252 ـــة الوعـــاة  247وفـــي نزهـــة االب ـــاء  48/ 1وبغي ـــرواة  141/ 17ومعجـــم اادب ـــاه ال  54/ 3وإنب

 . 23/ 9ومعجم المؤلفين  198/ 6وااعلم 

. والرياشـي هـو: عبـاس بـن فـرج الرياشـي أبـو الفضـل أو أبـو الفـرج: إمـام نحـوي، لغـوي، 7/324التذييل والتكميل (7)
ية لألشعار، كان يحفظ كتب ااصمعي، قرأهـا عليـه، وكـان المـازني يقـول: قـرأ علـى الرياشـي "الكتـاب" وهـو راو 

ــه الــزنج وهــو قــائم فــي صــلة الضــحى بالبصــرة ســنة ســبع وخمســين ومــائتين. انظــر البلغــة  أعلــم بــه منــي. قتل
ابـــن قاضـــي شـــهبة وطبقـــات  367/ 2وإنبـــاه الـــرواة  58/ 1والفهرســـت  67وفـــي طبقـــات الزبيـــدي ص 1/164

 37/ 4وااعـلم  29/ 11والبداية والنهاية  27/ 2وبغية الوعاة  89وأخبار النحويين البصريين ص 315ص
 . 62/ 5ومعجم المؤلفين 
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هــي زائــدة للتأكيــد ان إذا  (3) المــازنيلــف فيهــا فقــال وتلزمهــا الفــاء داخلــة عليهــا واختُ 
الفجائية فيها معنى االتباع ولذا وقعت في جواب الشرط موقـع الفـاء وهـذا مـا اختـاره ابـن 

جملــة إذا ومــدخولها علــى الجملــة قبلهــا واختــاره أبــو هــي عاطفــة ل(4)وقــال مبرمــان، جنــي
 . (5)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) :حيان بوقوع ثم موقعها في قوله تعالى

وجــوز قــوم دخــول إذا الفجائيــة علــى الجملــة الفعليــة المصــحوبة بقــد نحــو: "خرجــت فــإذا 
وبـين : وجهه بأن التزام االسمية معها إنما هـو للفـرق بينهـا (6)قد قام زيد" قال في المغني

 .(7)الشرطية الخاصة بالفعلية والفرق حاصل بقد إذ ال تقترن الشرطية بها
 . اآلن 3
وُُْ ُ ِِ دددددددددددددددددَحَُُو دددددددددددددددد ُ َُآل َُ   َ ددددددددددددددددنَُ ُْمُ َو

 
  َ دددددددددد َُُ َُْ ددددددددددُ ُِْ ددددددددددبدَُُك دددددددددد  ُُُُِْ َب دددددددددد َُعُْإُِ 

مــن الظــروف المبنيــة )اآلن( والــدليل علــى اســميته دخــول )أل( وحــرف الجــر عليــه وهــو  
 .اسم للوقت الحاضر جميعه كوقت فعل اإلنسان حال النطق به أو الحاضر بعضه

=                              
 ه. 580محمد بن أحمد بن طاهر، المعروف بالخدب، ااقصيري، اإلشبيلي من تلميذه ابن خروف توفي  (1)

. وهمـــع الهوامـــع 1413/ 3. وارتشـــاف الضـــرب7/324فـــي: التـــذييل والتكميـــلانظـــر: تفاصـــيل المســـألة وااقـــوال (2)
 .183 -2/178للسيوطي

 المراجع السابقة بنفس اارقام.(3)

. ومبرمـان هـو: محمـد بـن علـي بـن إسـماعيل أبـو بكـر العسـكري الملقـب 3/1413ذكره أبو حيـان فـي االتشـاف  (4)
ومعجـم اادبـاء  60والفهرست ص 84الزبيدي ص وفي في طبقات 1/277ه انظر البلغة 326مبرمان توفي 

 137/ 1ومفتـاح السـعادة  175/ 2وبغية الوعـاة  189/ 3وإنباه الرواة  108/ 4والوافي بالوفيات  254/ 18
 . 254/ 18ومعجم المؤلفين  158/ 7وااعلم 

 .20الروم:(5)

 . 1/232المغني (6)

  .183 -2/178وهمع الهوامع 425-1/421انظر المطالع (7)
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 وذهب بعضهم إلى أنه معرب وفتحته إعراب على الظرفية واستدل له بقوله:
 . . . . . . . . . . . . (1)كأنهما مآلن لم يتغيرا 

، وجــر فـدل علـى أنـه معــرب، بكسـر النـون أي مـن اآلن فحــذف النـون اللتقـاء السـاكنين
انه لم يثبت لبنائه علة معتبرة فهو منصوب علـى الظرفيـة وهذا القول رجحه السيوطي، 

 .(2)خروجه عن الظرفيةولم يثبت وإن دخلته )من( جر 
 . أمس4

ُ ِْ ُفَدددددددددددددددَِ ُِ َ ْ ددددددددددددددد ِوَمدددددددددددددددَُِ    دددددددددددددددَ َُت    
 

دددددددددددددددددددددددددَ ُ وُْ   ْ َُْلُْ َدْندددددددددددددددددددددددددَِبُُِن  َع  فْد َددددددددددددددددددددددددد  
اســـم معرفـــة متصـــرف يســـتعمل فـــي موضـــع رفـــع ونصـــب وجـــر وهـــو اســـم زمـــان  أمـــس   

فهـو  ستعمل ظرفاً موضوع لليوم الذي أنت فيه أو ما هو في حكمه في إرادة القرب فإن ا
وهــــو الم ، مبنــــي علــــى الكســــر عنــــد جميــــع العــــرب وعلــــة بنائــــه تضــــمنه معنــــى الحــــرف

عــن الحجــازيين بنــاءه علــى الكســر  (3)اســتعمل غيــر ظــرف فــذكر ســيبويه، وإن التعريــف
، ونقل عن بني تميم أنهم يوافقون الحجازيين حالة النصـب والجـر فـي البنـاء ونصباً  رفعاً 

فـإن انكسـر امـس لـم يـبَن، وكـذا على الكسر ويعربونه إعراب ما ال ينصرف حالة الرفـع، 
 (4)إذا عرف بأل أو اإلضافة. 

 . حيث5
ٌْد ْمٌَددددددددددد ُِ دددددددددددِ  (َُوَ ِ دددددددددددْ ُِو َْ  َ ُ  دَح ددددددددددد  
 

 ُْ َُِ  ِ (و َدددددددددددددده ُ ْ َُ ْدددددددددددددد  َ َُعددددددددددددددْ َُ فْددددددددددددددَ   
 

                              
البيــــت مــــن الطويــــل وعجــــزه: "وقــــد مــــر بالــــدارين مــــن بعــــدنا عصــــر "وقائلــــه أبــــو صــــخر الهــــذلي. وقــــد ورد فــــي  (1)

؛ حيـث «مـآلن»(. والشـاهد فـي قولـه: 186/ 2(، والهمـع )165(، وشذور الذهب )ص 311/ 1الخصائص )
 احتج بالبيت بعض النحويين على أن كلمة )اآلن( فيه معربة.

 . 427-1/426والمطالع 187-2/184همع الهوامع (2)

 .283/ 3الكتاب(3)

 . 1/428والمطالع 2/187الهمع (4)
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من الظروف المبنية )حيث( وعلة بنائها شبهها بالحرف فـي االفتقـار إذ ال تسـتعمل إال 
 وندرت إضافتها إلى المفرد كقوله: مضافة إلى جملة

  مررررررررررررا ترررررررررررر    حيرررررررررررر   رررررررررررر ي    طا  ررررررررررررا)1(
 

 ......................................
.... 
 

وأندر من ذلك عدم إضـافتها لفظـا بـأن تضـاف إلـى جملـة محذوفـة ، (2)والكسائي يقيسه
 : معوضا منها )ما( كقوله

 إ    يرررررررررررر   مرررررررررررر  حيرررررررررررر  مررررررررررررا نف ررررررررررررت 
)3(   

 ......................................
........... 
 

وقـــد تـــرد للزمـــان  (4)أي مـــن حيـــث هبـــت وااصـــل فيهـــا أن تكـــون للمكـــان قـــال ااخفـــش
 كقوله: 

   فررررررررررررررررررررررررررى عقرررررررررررررررررررررررررر  ي رررررررررررررررررررررررررري   رررررررررررررررررررررررررر 
 

 حيرررررررررررررررررر   رررررررررررررررررر    رررررررررررررررررراق    ق م رررررررررررررررررر    )5( 

وبفـي، ووقوعهـا اسـم إن  ونـدر جرهـا بالبـاء إال ظرفـاً  تهـدي وال تسـتعمل غالبـاً  ثأي حي 
 .(6)مفعوالً 

 . َعْوُض، َقطُّ، َكْيَف6
                              

البيت من الرجز وعجزه " نجمًا يضئ في السـماء المعـا" وهـو مـن الشـواهد غيـر المنسـوبة. انظـر: شـرح الشـواهد  (1)
 .1308/ 3الكبرى للعيني

 .66/ 8التذييل والتكميل (2)

هـذا صـدر بيـت مـن الطويـل وعجـزه "أتاهـا براياهـا خليـل يواصـله" وقائلـه أبـو حيـة النميـري وهـو الهيـثم بـن الربيـع  (3)
 . 211/ 2وفي الهمع 233/ 2ه. وقد ورد البيت في شرح التسهيل183الفزاري، توفي سنة

لحسـين بـن عبـد هللا العكبــري (،المؤلـف: أبـو البقـاء عبـد هللا بـن ا77/ 2انظـر: )اللبـاب فـي علـل البنـاء واإلعـراب (4)
ـــدين )المتـــوفى:  دمشـــق،  –هــــ(، المحقـــق: د. عبـــد اإللـــه النبهـــان، الناشـــر: دار الفكـــر 616البغـــدادي محـــب ال

 .2م، عدد ااجزاء: 1995هـ 1416الطبعة: ااولى، 

ُدري ـــة . ديـــوان طرفـــة بشـــرح ااعلـــم، تحقيـــق 80البيـــت مـــن المديـــد وقائلـــه طرفـــه بـــن العبـــد وهـــو فـــي ديوانـــه ص  (5)
ق ال، مجمع الل غة العربي ة، دمشق،   هـ.1395الخطيب ولطفي الص 

 . 430-1/429والمطالع 2/209انظر همع الهوامع  (6)
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ُ َدددددددْةَُعمُ ُ ُ َِبِددددددده  ُِوَ  ْددددددد   َمدددددددِ َعدددددددْ     
 

  ُِ ٌَْمِِ ددددددددددددددْ َُونَدْ  دددددددددددددد ُِو َِو َِ ددددددددددددددَو َدددددددددددددد    
َعدددددددِ َُْ َددددددد  مُِ  ََ َ ُْك دددددددَ ُ د دددددددَ ىُ  ددددددد    

 
ِْددددْ َُ ددددَُِْ دددد  َُو ن دددد    ُِ   َدَ ْ (َو ددددِِ َُ ْ فدددد

وقد ترد للمضي ، وهو للوقت المستقبل عموما كأبدأ (عوض)المبنية  من الظروف 
 كقوله:

 . . . . . . . . . .        (1)هالكا عوض أكثر  فلم أر عاماً 
انــه يقــع علــى كــل مــا تــأخر مــن الزمــان وبنــاؤه إمــا ، وبنــي لشــبهه بــالحرف فــي إبهامــه

التقــاء أو علــى الكســر علــى أصــل ، للخفــة أو علــى الفــتح طلبــاً  وبعــدُ  لُ علــى الضــم كقْبــ
 الساكنين.

وبنيــت  فهــي للوقــت الماضــي عمومــاً  (عــوض)وهــو مقابــل  (قــط)مـن الظــروف المبنيــة و 
لشـــبه الحـــروف فـــي إبهامـــه لوقوعهـــا علـــى كـــل مـــا تقـــدم مـــن الزمـــان وبنيـــت علـــى الضـــم 

ه فـي الضـم تشبيها بقبل وبعد وقـد تكسـر علـى أصـل التقـاء السـاكنين وقـد تتبـع قافـه طـاءَ 
 .وإسكانها فهذه خمس لغات وقد تخفف طاؤه مع ضمها

وتختص هي و )عوض( بالنفي نحو ما أفعله عـوض وال فعلتـه قـط فـل يسـتعملن فـي 
 بألف التثنية راجع لعوض وقط معًا. : )ونفيا  لزما(وهذا معنى قولهاإليجاب 

وإبـدال  "علـى كيـف تبيـع ااحمـرين"اسـم لـدخول الجـار عليهـا فـي قـولهم:  (2)) يف(وأما
ــــت أصــــحيح أم ســــقيم"االســــم الصــــريح منهــــا نحــــو:  ــــب فيهــــا أن تكــــون "كيــــف أن ، والغال

                              
البيت من الطويل وعجزه "ووجه غلم يشتري وغلمـه" وهـو مـن الشـواهد غيـر المنسـوبة. وقـد ورد فـي االرتشـاف  (1)

(. والشــاهد 58/ 5(، واللســان )عــوض( وتــاج العــروس )215/ 2(، والهمــع )13/ 8(، والتــذييل )1426/ 3)
 فيه: وقوع )عوض( بمعنى )قط( حيث معناها المضي.

 

(،المؤلــف: أبــو البقــاء عبــد هللا بــن الحســين بــن عبــد هللا العكبــري 57-55/ 1انظــر: )مســائل خلفيــة فــي النحــو (2)
ـــدين )المتـــوفى:  ـــواني، ، هــــ(616البغـــدادي محـــب ال  –الناشـــر: دار الشـــرق العربـــي المحقـــق: محمـــد خيـــر الحل

  .1م، عدد ااجزاء: 1992هـ 1412بيروت، الطبعة: ااولى
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وتقـــع  (1)(ٴۇ ۋ ۋ :نحـــو "كيـــف زيـــد أو غيـــره : "نحـــو إمـــا حقيقـــاً  اســـتفهاماً 
 وحـاالً  "كيـف ظننـت زيـداً "و "كيـف كنـت"و "كيـف أنـت : "قبل ما ال يستغنى به نحـو خبراً 

أي علـى أي حالـة جـاء زيـد وإنمـا بنيـت لتضـمنها معنـى  "جـاء زيـد "قبل مـا يسـتغنى نحـو
للخفـــة وعـــن ســـيبويه أن )كيـــف( ظـــرف وأنكـــره  همـــزة االســـتفهام وبنيـــت علـــى فتحـــة طلبـــاً 

أن : أحـدها ورتبوا علـى الخـلف أمـوراً . هي اسم غير ظرف: وقاال (2)ااخفش والسيرافي
أن : مع غيـره الثـاني وعند غيره رفع مع المبتدأ نصب موضعها عند سيبويه نصب دائماً 

كيـف زيـد أصـحيح : :تقديرها عنده في أي حال أو على حال وعند غيره تقديرها في نحو
 .ونحوه "أراكبا جاء زيد" "كيف جاء زيد:"وفي نحو  "زيد

أن الجواب المطابق عند سيبويه أن يقال على خير ونحـوه وعنـد غيـره أن يقـال  :الثالث
م يقــل أحــد إن )كيــف( ظــرف إذ ليســت زمانــا وال لــ : "وقــال ابــن مالــك، صــحيح أو نحــوه

عـن ااحـوال العامـة  لكونهـا سـؤاالً  ؛(3)مكانا ولكنها لما كانت تفسر بقولك علـى أي حـال
قــال  انهــا فـي تأويــل الجـار والمجــرور واسـم الظــرف يطلـق عليهمــا مجـازاً  "سـميت ظرفـاً و 

  .(5)"وهذا حسن : "(4)ابن هشام

                              
 .28البقرة: (1)

 .261/ 3شرح الكتاب للسيرافي (2)

 . 105/ 4شرح التسهيل (3)

 . 272/ 1المغني (4)

 . 432-1/431والمطالع 219-2/215انظر همع الهوامع (5)
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 (1) التوسع المسألة التاسعة: المنصوب على
دددددددددددددددددد  ْ َُِفَُْ ْ ددددددددددددددددددَة  َُفظَددددددددددددددددددْ  ُِ  ن   
 

ُفََ ْ ددددددددددددددددَم  ْوَُسَُ ددددددددددددددددْ ُِفُْ      دددددددددددددددد    
 ُِْ ُبِدددددددددددددددد  ون دددددددددددددددد    ُوهدددددددددددددددد ُ   دددددددددددددددد   

 
 ُِْ ُ وُ  ْشدددددددددددِ  ُعِ ددددددددددده   سُ دددددددددددَ ُدَحددددددددددد   

َُكدددددددددددددَِ ُ    ْوُ دددددددددددددُِوِدددددددددددددث الِوُع دددددددددددددةِ  َُ و
 

َُ ِ ددددددددددددد َُ  ِِ ْ دددددددددددددَهُ ِوَُثْدنَدددددددددددددْ ََُوْب ددددددددددددد    
قل من عقـد مـن النحـاة بابـًا للمنصـوب علـى التوسـع، وقـد عقـد لـه ابـن السـراج بابـًا فـي  

وقـــال أبـــو حيـــان:" االتســـاع والتوســـع يكـــون فـــي المصـــدر المتصـــرف ، (2)كتابـــه ااصـــول
تقــول: "الكــرم أكرمتــه زيــدًا" و" وأنــا ضــارب (3) فينصــب مفعــوال بــه علــى التوســع والمجــاز

 الضرب زيدًا".
بــه علــى طريــق المجــاز فيســوغ حينئــذ إضــماره غيــر  مفعــوالً  هجعلــفــي الظــرف بتوســع وي

وال يجـوز ذلـك فـي المنصـوب علـى الظـرف بـل إذا  "اليـوم سـرته : "مقرون ب )في( نحـو
فيقـــال اليـــوم  أضـــمر وجـــب التصـــريح ب )فـــي( ان الضـــمير يـــرد ااشـــياء إلـــى أصـــولها

 سرت فيه وسواء في التوسع ظرف الزمان والمكان فااول نحو:
ْدناه ُسَلْيمًا وَعام رًا   . . . . . . . . . . . . . . . .       (4)ويوٍم َشه 

 . . . . . . . . . . . . . . . .        (5)وم لي ال أظلله ــــيا رب ي
                              

 .97-83/ 8. والتذييل والتكميل2040 -2028/ 4الفوائد لناظر الجيشانظر: تهيد القواعد بشرح تسهيل (1)

(. وقد ُكتبت بهذا العنوان رسالة جامعية من قبل باحثتين 256-2/255انظر: )ااصول في النحو البن السراج (2)
 عراقيتين في جامعة كربلء /كلية التربية/قسم اللغة العربية. 

 .1462/ 3ارتشاف الضرب(3)

ن الطويـل وعجـزه "قليـل سـوى الطعـن النهـال نوافلـه" وينسـب لرجـل مـن بنـي عـامر: كمـا هـو فـي الكتــاب البيـت مـ (4)
 .60/ 1؛ أمالي ابن الشجري 139/ 1؛ والكامل للمبرد 90/ 1، وااعلم 178/ 1لسيبويه

/ 2البيــت مــن الرجــز المشــطور وتمامــه "ارمــض مــن تحــت وأضــحى مــن علــه" ابــي مــروان فــي شــرح التصــريح  (5)
/ 2؛ وخزانة اادب 1318؛ وبل نسبة في جمهرة اللغة ص 545/ 4؛ وابي ثروان في المقاصد النحوية 346
. والشــاهد فيــه: التوســع فــي ظــرف الزمــان )يــوم( فتعــدى الفعــل إلــى ضــميره 171/ 2؛ وشــرح ااشــموني 397

 «.في»بدون وساطة 
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 . . . . . . . . . . . . . . . .        (1)الثاني نحو: ومشرب أشربه وشيل 
 وااصل شهدنا فيه وأظلل فيه وأشرب فيه.

فمــا لــزم الظرفيــة ال يتوســع فيــه ان  أن يكــون الظــرف متصــرفاً : وللتوســع شــروط ااول
: والثــاني والثالــث. التوســع منــاف لعــدم التصــرف إذ يلــزم منــه أن يســند إليــه ويضــاف إليــه

انهمــا يعمــلن فــي الظــرف ال فــي المفعــول بــه  جامــداً  وال اســماً  أال يكــون العامــل حرفــاً 
إلــى  متعــدياً  الرابــع: أال يكــون فعــلً . وســع فيــه مشــبه بــالمفعول بــه فــل يعمــلن فيــهتوالم

ثلثـــة ان االتســـاع فـــي الـــلزم لـــه مـــا يشـــبه بـــه وهـــو المتعـــدي إلـــى واحـــد واالتســـاع فـــي 
واالتســاع فــي المتعــدي إلــى  المتعــدي إلــى واحــد لــه مــا يشــبه بــه وهــو المتعــدي إلــى اثنــين

اثنين له ما يشبه به وهو المتعدي إلى ثلثة فيجوز فيها وأما ما يتعدى إلـى ثلثـة فلـيس 
 .(2)له ما يشبه به إذ ليس لنا فعل يتعدى إلى أربعة فيمنع 

وال مبـاالة ، (3)ونسبه أبو حيـان إلـى الجمهـور يجوز في المتعدي إلى ثلثة أيضاً  :وقيل
إال لــم يجــز فــي الــلزم إذ لــم يعهــد نصــبه المفعــول وإنمــا جــاز فيــه لضــرب بعــدم النظيــر و 

انـه لـيس لـه  يمتنـع االتسـاع مـع المتعـدي إلـى اثنـين أيضـاً : وقيـل، من المجـاز فكـذا هنـا
والحمـل إنمـا يكـون علـى ، إلـى ثلثـة بحـق ااصـل ىإذ ال يوجـد مـا يتعـد ؛أصل يشبه به

انـه  لمـا ذكـر وسـماعاً  قياسـاً  (4)عصـفور ااصول ال على الفروع، وهذا مـا صـححه ابـن
واامـر كمـا قـال مـن عـدم السـماع  : "قال أبو حيان لم يرد إال في المتعدي لواحد واللزم

أال يكــون العامــل كــان وأخواتهــا إن قلنــا إنهــا تعمــل فــي : الخــامس". مــع المتعــدي الثنــين
                              

/ 3د غيـــر المنســـوبة. وقـــد ورد فـــي التـــذييل )البيـــت مـــن الرجـــز وعجـــزه "آجـــن الطعـــم وال وبيـــل" وهـــو مـــن الشـــواه (1)
فتعــدى الفعــل إلــى « مشــرب»(. والشــاهد فيــه: هــو التوســع فــي ظــرف المكــان وهــو 168/ 2(، والهمــع )432

 ضميره غير مقترن بفي.

 .98/ 1تسهيل الفوائد (2)

 .1465/ 3ارتشاف الضرب (3)

 .1465/ 3السابق (4)
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لمتعـــدي والعمـــل مـــن كثـــرة المجـــاز انهـــا رفعـــت ونصـــبت لشـــبهها بالفعـــل ا الظـــرف حـــذراً 
 (1)بالشبه مجاز فإذا نصبت الظرف على االتساع وهو مجاز أيضا كثر المجاز فيمنع.

  

                              
 . 435-1/433والمطالع 170-2/167انظر همع الهوامع (1)
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املستاىن )املبحث الاالث: فيما تبقى من املنصوبات 
 واحلال والتمييز ويواصب املضارع وخامتة يف زيادة أن(.

 المسألة األولى: في المستثنى:
 :(1) الناصب للمستثنى. 1

َ  ُ ِ َدددددددددددد ددددددددددددَُِ دددددددددددد ثنِ ُ  ُِ ِ(َسُ   َج دددددددددددد  
 

َ ْوَُ دددددددددددَُِ ْ ددددددددددد   ُِ ُنَدْ  ددددددددددد َ َِفَِْنِ ددددددددددْ َُوََت    
 (2) مالــكأنــه )إال( وصــححه ابــن  صــحهاأقــوال أالمســتثنى  فــي ناصــبقولــه: )بهــا( أي  

وعـــزاه لســـيبويه والمبـــرد واســـتدل بأنهـــا مختصـــة بـــدخولها علـــى االســـم وليســـت كجـــزء منـــه 
 .(3) التبرئة)إن( و )ال( ـفعملت فيه ك

 :(4) والمستثنى تقدي  حرف االستثناا في أول القالم. 2
ْوَ دددددددددددَة ُُْ دددددددددددالِ َُو َْ ََُْ دددددددددددْةَ َُْو  َ   و ددددددددددد دْ

 
( ْ ُ ََِ َ  َُ نَد  ددددددددددددددددددددددددددْ َُفَُْوم ْ َ َمددددددددددددددددددددددددددةُْ   

" إال زيـدا قـام القـوم :"فل يقـال أو منفياً  الكلم موجباً  سواء كان ذلكالجمهور على منع  
 ،انــه لــم يســمع مــن كلمهــم "القــومقـام  مــا إال زيــداً "وال  "مــا أكــل أحــد طعامــاً  إال زيـداً "وال 

)ال( العاطفـــة وواو )مـــع( وهمـــا ال يتقـــدمان وجـــوز الكوفيـــة والزجـــاج ـمشـــبهة بـــ (إال)وان 
 تقديمه واستدلوا بقوله:

 (5)أعد عيالي شعبة من عيالكا خل هللا ال أرجو سواك وإنما

                              
 .215 -212/ 1االنصاف البن اانباري  (1)

 .264/ 2شرح التسهيل البن مالك(2)

 . 442-1/441والمطالع 2/252انظر همع الهوامع (3)

 .225-222/ 1االنصاف(4)

 ( إلى ااعشى، وليس في ديوانه.255البيت من الطويل، وقد نسب في معجم الشواهد )ص (5)

 ؛ حيث استدل به من ذهب إلى جواز تقديم المستثنى وجعله أول الكلم.«أرجو سواك خل هللا ال»والشاهد في قوله: 
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ال يسـتثنى والجمهـور أيضـًا علـى أنـه ورد في )خل( وهي فرع إال فااصل أولى بـذلك، 
بــأداة واحــدة دون عطــف شــيآن، وهــو معنــى: "والعــدد أي بــأداة منعــوا" فــل يقــال: "أعطيــت 
الناس إال عمرًا الدنانير" و "وما أعطيت أحدًا درهمـًا إال عمـرًا دانقـًا" وال "مـا أخـذ أحـد إال 
 درهمًا" وال "مـا ضـرب القـوم إال بعضـهم بعضـًا" تشـبيهًا بـواو مـع وحـرف الجـر فإنهمـا إال

إلـى معلـوم واحـد، وأجـازه قــوم تشـبيهًا بـواو العطـف حيـث يقــال: ضـرب زيـد عمـرًا و بشــر 
 .(1)خالدًا أما تعدد المستثنى مع العطف نحو)قام القوم إال زيدًا وعمرًا( فجائز اتفاقاً 

 في الفصل بين الصفة والموصوف بإال:. 3
ُ دددددددددددُِ  ددددددددددده ُوسُ   وسُ ٌ َدددددددددددُِن ددددددددددد  

 
ََُِفَُ دددددددددد  ُِنَددددددددددال َدْ َمدددددددددده ُ ددددددددددُِ  ددددددددددِ     

ْ ُوب ددددددددددددة ُفَُون ددددددددددددِ ُنَددددددددددددال  دددددددددددد  وعْ  
 

ملددددددددددِِ ُإْ ُِفْ ددددددددددهُ   َ دددددددددداَل(ُ  ددددددددددِ   َُو  
ال يفصــل بــين الموصــوف وصــفته بــإال فــل يقــال جــاءني رجــل إال راكــب انهمــا كشــيء  

واحد فل يفصـل بينهمـا بهـا كمـا ال يفصـل بهـا بـين الصـلة والموصـول وال بـين المضـاف 
وال يعمـــل مـــا قبـــل إال فيمـــا بعـــدها، وال مـــا بعـــدها فيمـــا قبلهـــا، فـــل: "مـــا والمضـــاف إليـــه، 

فــي حكــم جملــة مســتأنفة  االســتثناء اند إال أنــا ضــارب "ضــرب إال زيــدًا عمــرًا" وال"مــا زيــ
يلــي إال فــي النفــي فعــل مضــارع مطلقــا ســواء تقــدمها فعــل أو اســم نحــو مــا كــان زيــد إال 
يضـــرب عمـــرا ومـــا خـــرج زيـــد إال يجـــر ثوبـــه ومـــا زيـــد إال يفعـــل كـــذا ومـــاض بشـــرط أن 

 (3)(2)(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  :يتقدمها فعل نحو
 في حاشا وبيد:. 4

 وَكَْخددددددددالُدَحِ ددددددددُِدََحَشددددددددُِدَحددددددددَِ ُو ددددددددِ
 

ُ و وِ وَددددددددددددددددددد  ُ  ْ ِ َدددددددددددددددددددِ   سُنْ دددددددددددددددددددَحَِبْ
ْ َُنَ دددددددددددد   ُ   وَدددددددددددد  و دددددددددددةُيَِددددددددددددْ ُِفْ دددددددددددالُ 

 
ْ ُبِنَددددددددددددددددِ  ُ د ْؤوَدددددددددددددددد ُ   َُك َدْن ِ ْدددددددددددددددد  ِ ْ دددددددددددددددد  َو

 
                              

 . 444-1/443المطالع (1)

 .11الح جر:(2)

 . 1/445والمطالع 272-2/271انظر همع الهوامع (3)
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َُك َدْ ددددددددددددددَةَُعددددددددددددددوبَدْ ددددددددددددددَةُفُ َ ِ دددددددددددددد      ُْ  ندْ
 

ُوإ دددددددددددددددددددددددددددددِف  ُِ َ ُْس ُِ  َ ُن ددددددددددددددددددددددددددددد    
تقـــول  متعـــدياً  متصـــرفاً  تـــرد )حاشـــا( فـــي غيـــر االســـتثناء فعـــلً معنـــى هـــذه الزيـــادة أنـــه  

 استثنيته ومنه الحديث: ىحاشيته بمعن
 وقال النابغة: (1)فاطمة وال غيرها( ا)ما حاش

 (2)ن أحدوال أحاشي من ااقوام م  . . . . . . . . . . .
وابــن جنــي والكــوفيين  (3)وهــي عنــد المبــرد "حاشــا هلل :"وتقــع حاشــا قبــل الم الجــر نحــو

قالوا لتصرفهم فيهـا بالحـذف قـالوا حـاش وحشـا وإلدخـالهم إياهـا علـى الحـرف قبـل  (4)فعل
ـــدليل قـــراءة  (5)، قـــال الســـيوطيالم الجـــر والصـــحيح أنهـــا اســـم مصـــدر مـــرادف للتنزيـــه ب

ـــال تنزيهـــاً  {هلل اً بعضـــهم }حاشـــ ـــالتنوين كمـــا يق ـــراءة وقـــراءة ابـــن مســـعود  ب )حاشـــا :هلل وب

                              
وهو  -وقال اارناؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد  9/518أحمد  (1)

(، 1812فمن رجال مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد. وأخرجه الطيالسي ) -ابن سلمة 
ق عفان وحجاج، من طري 3/596( من طريق هدبة بن خالد، والحاكم 372وأخرجه الطبراني في "الكبير" )

أربعتهم )الطيالسي وهدبة وعفان وحجاج( عن حماد بن سلمة، بهذا اإلسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم، وثم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وفي رواية الطيالسي: وثم يستثن فاطمة وال غيرها، وأما 

 . 9/518ية تحقيق شعيب اارناؤوطالطبراني والحاكم فليس عندهما هذا الحرف أصًل. انظر حاش

. 33البيـــت مـــن البســـيط وصـــدره "وال أرى فـــاعًل فـــي النـــاس يشـــبهه" وقائلـــه النابغـــة الـــذبياني انظـــر: ديوانـــه ص  (2)
م(، وطبـع بيـروت المؤسسـة العربيـة،  1977طبعـة دار المعـارف، مصـر ) -تحقيق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم 

 بيروت.دار صادر،  -وبتحقيق كرم البستاني 

 .426/ 4المقتضب للمبرد(3)

 .226/ 1االنصاف(4)

 .276/ 2همع الهوامع(5)
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باإلضــافة كمعــاذ هللا وأنمــا تــرك التنــوين فــي قــراءة الجمهــور انهــا مبنيــة لشــبهها  (1)(هللا  
 .(2)بحاشا الحرفية لفظاً 

بإبــدال  (ميــد)مــن أدوات االســتثناء )بيــد( ويقــال البيــت ااخيــر يــتكلم علــى )بيــد( وهــي 
وهو اسم ملزم اإلضافة إلى )أن( وصلتها نحو )نحن اآلخرون السابقون بيـد  اً بائها ميم

معناها معنى )غير( في المشهور إال أنها ال تقـع مرفوعـة  (3)أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا(
وال مجرورة بل منصوبة وال تقع صفة وال استثناء متصل وإنما يستثنى بهـا فـي االنقطـاع 

 .(4))غير( يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل ىد( بمعنخاصة قال في الصحاح )بي
 في ما  تعل  بغير:. 5

ددددددددددُِِ دددددددددد َُُ ََ   ُْ َ  دددددددددده ُفُ ددددددددددْي ََُم ئد 
 

ُإسُِبغَدددددددددددددددددددددددْْي َُ ْ  ِفَددددددددددددددددددددددد ُْ   و ٌدددددددددددددددددددددددَ 
ُِْو  ُْبشددددددددددددددددددددْ ِئُِذْكدددددددددددددددددددد ِِ ُ  و ددددددددددددددددددددْ ِ   

 
َُْوَ ْ دددد  َُعدددد  َُْ ِ دددد  َُس دددد ثنِء ُدََحْ دددد      

ْ َُْوَ ْ دددددددددددددددددددِ    ُْ  َ ُ َددددددددددددددددددددْ   َُ دددددددددددددددددددْ َ   وَ 
 

ددددددددددددددددد  ُذ وُ َُ  ْْ ِ َُْ ِْنِ ددددددددددددددددد   َُْوِ ثْددددددددددددددددده ُن   
َُوَ ددددددددددددد ُْ  ََُتِلُ َدددددددددددددْي َُْوُِإس   ودَحددددددددددددد   

 
َُسُِ ددددَ َهُِِفَُ  َْ   َ ددددْ (ِ ددددْ ُبَدْ ددددِةُوَددددْ 

ثم قـد تحمـل إحـداهما  للستثناء وفي )غير( أن تكون وصفاً ااصل في )إال( أن تكون  
الوصــــف بهــــا وإذا وصــــف بــــإال فعلــــى ااخــــرى فيوصــــف ب )إال( ويســــتثنى ب )غيــــر( 

وشـرط الموصـوف ، كالوصـف بالجـار والمجـرور، وبتاليها ال بها وحدها وال بالتالي وحده
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )ومنـــــه: "ال زيـــــدإجـــــاءني رجـــــال قرشـــــيون ": منكـــــراً  أن يكـــــون جمعـــــاً 

                              
 . 3410قراءة ابن مسعود وُأبي )حاَش هللا( بغير الم تفسير القرطبي (1)

 . 448-1/447والمطالع 283-2/282انظر همع الهوامع  (2)

 . 2/2البخاري  (3)

 . 1/448والمطالع 276/ 2انظر: همع الهوامع (4)
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انـــه فـــي ، أو ذا أل الجنســـية "مـــا جـــاءني أحـــد إال زيـــد: "أو مشـــبه الجمـــع نحـــو (1)(ې
 معنى النكرة نحو:

 (2)قليل بها ااصوات إال بغامها          . . . . . . . . . . .           
بخــلف ذي أل العهديــة ومــن شــروط الوصــف بهــا أن يصــح االســتثناء بخــلف )غيــر( 

أال يحذف موصوفها بخـلف )غيـر( ، ويجوز غير جيد "عندي درهم إال جيد"فل يجوز: 
وأال يليها بـأن تقـدم عليـه منصـوبة علـى ، فل يقال جاءني إال زيد ويقال جاءني غير زيد

، انهـا غيـر متمكنـة فـي الوصـف، ويجـوز حـذف مـا بعـد غيـر، ومـا بعـد إال وذلـك الحـال
أو لـــيس إال، أو لـــيس إال، أي لـــيس بعـــد لـــيس خاصـــة يقـــال: "جـــاءني زيـــد لـــيس غيـــر"، 

 .(3)المقبوض غير ذلك أو ليس غير ذلك مقبوضاً 
  

                              
 .22انبياء:ا(1)

. بشـرح أبـي نصـر 368البيت من الطويـل وصـدره "أنيخـت فألقـت بلـدة بعـد بلـدة " وقائلـه ذو الرمـة. انظـر ديوانـه  (2)
 -هــــ(  1392أحمـــد بـــن حـــاتم البـــاهلي روايـــة ثعلـــب تحقيـــق عبـــد القـــدوس أبـــو صـــالح مطبعـــة طـــربين دمشـــق )

 م(. 1919وبتحقيق كارليل هنري كمبردج )

 . 1/449والمطالع 270-268/ 2انظر همع الهوامع (3)
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 المسألة الثانية: في الحال:
ُف دددددددددددٌ  ُ  َددددددددددد  ُف ُو ددددددددددد    َ دددددددددددِ  
 

ْ دددددددددده ُ  ِ ددددددددددد ُْ  وند  َُو سْ دددددددددددِ  ِ   َُو  دَحددددددددددِ  
َِ ُِفُْ  وٌددددددددددددد  و  َُ ددددددددددددد َُكثِدددددددددددددْيَُ  َو ِْ  ِفْ ددددددددددددد

 
َ ِ دددددددددددددددددد ُْ  ُ  َدندْ س دددددددددددددددددد  ِ   ددددددددددددددددددة (َُو    ؤكِ 

ُ وُْ  َ َُمل ددددددددددددددددِ   ُِْ وُ  ددددددددددددددددةِ   و  ددددددددددددددددِ 
 

ُ ْوُ ََ ْوَ(  ُوفددددددددددددد    ُعٌددددددددددددد ُ  ددددددددددددده      
  ُْ ْوُ  َ َِعٌَدددددددددددددددددددددد ُِْوِ ددددددددددددددددددددددْ   ََُُم ئَدددددددددددددددددددددد  

 
  ُْ (َُوَُنْشددددددددددددددِ ْ  ْ (َ َِ ددددددددددددددٌَُ  ُ ُ وُندددددددددددددد     

 هنا بعض الزيادات: 
الغالــب فــي الحــال المبينــة أن تكــون منتقلــة أي  قولرره: )واللررزوم شرراع فرري مؤكررد(. 1

الثبـوت فيهــا هـو و  المؤكـدة ال يغلـب فيهـا االنتقــال بـلوالزيـادة أن الحــال  غيـر الزم وصـفاً 
گ ڳ ڳ ) (2)(چ چ چ چ) (1)(ڱ ڱ ڱ)كثيـــــــــــــران نحـــــــــــــو: 

 .(5)(ڻ ڻ ۀ ۀ) (4)(ڦ ڦ ڦ ) (3)(ڳ ڳ 
( الحــال تــأتي مشــتقة غالبــًا وهنــاك مواضــع إلررى مفاةررلةقولرره: )واالشررتقاق  نفرري . 2

 يستغنى عن االشتقاق فيها ذكر ابن مالك منها ثلثة وزاد السيوطي ستة هي:
 .(6)(ڌ ڎ ڎ ڈ )وصفه نحو: ااول: 

 .تقدير مضاف قبله كقولهم )وقع المصطرعان عدلي عير( أي مثل عدلي: الثاني

                              
 .91البقرة:(1)

 .153اانعام:(2)

 .60البقرة:(3)

 .15مريم:(4)

 .19النمل:(5)

 .17مريم:(6)
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هـــذا خاتمـــك "و (1)(ک ک ک ک  الشـــيء نحـــو: ةداللتـــه علـــى أصـــالالثالـــث: 
 ".جبتك خزاً  ههذ"و "حديدا

 ".هذا حديدك خاتماً : "داللته على فرعيته نحو: ابعر ال
 "هذا مالك ذهباً  : "داللته على نوعيته نحوس: امخال

ــاً  هــذا بســراً "داللتــه علــى تفضــيل باعتبــارين نحــو: الســادس:  " أو علــى أطيــب منــه رطب
 .(2)"كهلً  يمن عل أجلُّ  أحمد طفلً "نحو:  غيره
 (3)الخالف في تخريج وقوع الحال مصدرا : .3

 و دددددددددددُِ نددددددددددد ُِ ددددددددددد ُ  دددددددددددة  ُ فَدددددددددددَ وِ  ُِ
 

ُ َدْندَُ  ٌِددددد ُِْ ْوَ ْ دددددِ ُ ْوُدَحدددددْ ِ ُ  دددددِ    
ُفُ  ُِإس َُوَسُ د َ دددددددددددددددددددددددددددددِ   َ  ددددددددددددددددددددددددددددد ِ   

 
َوَفْ ددددددددددددددداَلُ   ُِ َُكَ  ددددددددددددددد   ندددددددددددددددَ َُ  دددددددددددددددِ  

 وبْ ددددددددددددددددددَةَُ   ددددددددددددددددددُِو  َهددددددددددددددددددْْي ُِ ددددددددددددددددددْ َ َ 
 

َُ دَْحددددددددددددَ ى(  ددددددددددددُِو َ ددددددددددددْ ُِ ددددددددددددِ    وك َ 
وهــو أكثــر مــن وروده "قــال أبــو حيــان:  (4)ذكــر ابــن مالــك أن المصــدر يــأتي كثيــرًا حــاالً  

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) (6)(ڄ ڄ ڄ)فمنـــــــــــــــــــــــه  (5)"نعتـــــــــــــــــــــــاً 

، قتلتــــه صــــبرا"وقــــالوا:  (2)(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) (1)(ۆ ۆ ۈ) (7)(ۉ
                              

 .61اإلسراء:(1)

. وبقيــة المواضــع تجــدها فــي الجمــع وقــد أوصــلها إلــى اثنــي عشــر 5-2/4والمطــالع 298-2/294همــع الهوامــع (2)
 موضعًا. 

/ 2. وشـــرح التســـهيل البـــن مالـــك2266/ 5. وتمهيـــد القواعـــد لنـــاظر الجـــيش1570/ 3ف الضـــربانظـــر: ارتشـــا(3)
328. 

 قوله : ومصدر منكر حااًل يقع ... بكثرة كبغتة زيد طلع(4)

 .44/ 9التذييل والتكميل(5)

 .260البقرة:(6)

 .274البقرة:(7)
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وطلـــع ، وكلمتـــه مشـــافهة، وعيانـــاً ، وكفاحـــاً ، ولقيتـــه فجـــأة، وعـــدواً ، ومشـــياً ، وأتيتـــه ركضـــاً 
الكلـم  ان في تخـريج هـذيف النحويختلي اف "، والزيادة هناوأخذت ذلك عنه سماعاً ، بغتة

وجمهـــور البصـــريين إلـــى أنهـــا مصـــادر فـــي  (3)ومـــا أشـــبهها مـــن المســـموع فـــذهب ســـيبويه
ــــة بالمشــــتق أي ســــاعياً  ــــاً  وراكضــــاً  موضــــع الحــــال مؤول ــــاً  ومســــراً  ومفاجئ وخــــائفين  ومعلن

وقــــال بعضــــهم هــــي مصــــادر علــــى حــــذف  ،وكــــذا البــــاقي ومصــــبوراً  وطــــائعين ومجــــاهراً 
هـي أحـوال علـى حـذف مضـاف : وقيـل ،ولقاء فجأة وسير عدوٍ   مضاف أي إتيان ركضٍ 

. هـــي مفاعيـــل مطلقـــة لألفعـــال الســـابقة وعليـــه الكوفيـــون : وقيـــل، وذا فجـــأة، أي ذا ســـعي
وقيل: هي مفاعيل مطلقة لفعل مقدر من لفظها وذلك الفعل هو الحال أي أتيت أركـض 

وأجمـع البصـريون والكوفيـون علـى أنـه ال يسـتعمل مـن ، (4)وعليـه ااخفـش والمبـرد ركضاً 
وال ضــحك  جــاء زيــد بكــاء : "غيــره فــل يقــال ذلـك إال مــا اســتعملته العــرب وال يقــاس عليــه

وشــذ المبــرد فقــال يجــوز القيــاس واختلــف النقــل عنــه فنقــل عنــه قــوم أنــه أجــاز  "زيــد اتكــاء
ويسـتثنى  "أتيتـه سـرعة"ونقل عنه آخرون أنه أجازه فيما هـو نـوع الفعـل نحـو:  ذلك مطلقاً 

ل الدالــة علــى الكمــال مــا وقــع بعــد خبــر قــرن بــأ: ااول، ثلثــة أنــواع جــوزوا القيــاس فيهــا
ـــم فيقـــال "أنـــت الرجـــل علمـــاً "نحـــو:  ـــاً  : "أي الكامـــل فـــي حـــال عل  ونـــبلً  أنـــت الرجـــل أدب
مـا وقـع بعـد خبـر يشـبه لـث: الثا". أما علما فعالم : "ما وقع بعد أما نحوني: الثا". وحلماً 

ويوســـف  وااحنـــف حلمـــاً  أنـــت حـــاتم جـــوداً "يقـــال: و  "أنـــت زهيـــر شـــعراً  : "بـــه مبتـــدؤه نحـــو
، (5)فـــي ااول والثالـــث: ااظهـــر أن النصـــب فيهمـــا علـــى التمييـــز قـــال أبـــو حيـــان "حســـناً 

=                              
 .56ااعراف:(1)

 .8نوح:(2)

 . 370/ 1الكتاب (3)

 .234/ 3المقتضب(4)

 . 3/1572انظر: االرتشاف (5)
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أنـه منصـوب علـى المفعـول بـه، والتقـدير مهمـا تـذكر علمـًا  (1)الثاني: واختـاره ابـن مالـك 
 .(2)فالذي ُوصف علم

 ورود الحال معرفة:. 4
ْ ُو وِ ْ ُ دددددددددددددددددددددددددددددددددددَُِوَ  ُْ  وسُند َ   ِفْددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

َُ ْوُ  ُ ْوَُعدددددددَةْ (ِ دددددددْ َُعٌَددددددد   ِ دددددددْ ُ  َ دددددددِ    
ولكـن وردة أحيانـًا معرفـة مؤولـة ومـن  في الحال التنكيـر انهـا خبـر فـي المعنـىااصل  

 وورد أيضـاً . وبـداد علـم جـنس فـأول بمتبـددة "جاءت الخيل بـداد : "قالوا اً علم هدو ور  ذلك
 "ال بقـــاء معـــه تبـــدداً "فـــأول بتقـــدير )مثـــل( أو  "تفرقـــوا أيـــادي ســـبأ: "أحـــوال مضـــافة نحـــو

ورجــع عــوده علــى  "ومنفــرداً  ومطيقــاً  وطلبتــه جهــدي وطــاقتي ووحــدي فــأول بتقــدير جاهــداً 
إلـى ضـمير مـا  فاً ومنـه عنـد الحجـازيين العـدد مـن ثلثـة إلـى عشـرة مضـا أي عائداً  "بدئه

أنــه فــي  (3)وتأويلــه عنــد ســيبويه "مــررت بهــم ثلثــتهم أو خمســتهم أو عشــرتهم"تقــدم نحــو: 
لهـم وبنـو تمـيم يتبعـون ذلـك لمـا  أو مخمساً  موضع مصدر وضع موضع الحال أي مثلثاً 

( وهـل يجـري )جميعاً ـ)جميعهم( وعلـى ااول بــفعلي هـذا يقـدر بـ، قبله في اإلعراب توكيداً 
 جــاء القــوم خمســةَ  : "فيقــال، الجــواز ، صــحح الســيوطيقيــل: ال؟ مركــب العــددذلــك فــي 

 .(4)بالنصب ن"هعشرتَ  هم والنسوة خمسةَ عشرَ 
 ورود صاحب الحال نقر :. 5

ْ ُبَدددددددددددددددددَةَ وَددددددددددددددددد  ُِ دددددددددددددددددْ َُ دددددددددددددددددِدَِح   ِْ  وسُند َن
 

ُِ  إ  سُِ  َ ددددددددددددددددددددددد  ِِ َُبْ ِدددددددددددددددددددددددَةَ(َ ِو ددددددددددددددددددددددد  
مـــا زاده الســـيوطي هنـــا هـــو أن صـــاحب الحـــال قـــد يكـــون نكـــرة بمـــا مـــر مـــن مســـوغات  

 االبتداء بها.

                              
 . 330/ 2انظر: شرح التسهيل البن مالك (1)

 . 6-2/5والمطالع 300-298/ 2انظر: همع الهوامع (2)

 . 373/ 1انظر: الكتاب  (3)

 . 2/7والمطالع 302-301/ 2انظر همع الهوامع (4)
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 . ما يغلب مجيئ الحال منه:6
َُُ و  َُ ددددددددددد َُو ِعدددددددددددِهُ وُ   ددددددددددد     

 
(َُ ْوُِذْ ُِإِ دددددددددددددددددددددددددددَِف  ُ ََ ْوَ   ددددددددددددددددددددددددددة ُ    

   َ ددددددددددددَِف  َُو ِ ددددددددددددِهُ  ددددددددددددَهُ وُ د ددددددددددددَ ى 
 

 ُِْ ْ ددددددددددد  ن ْ ُ َو ٌ ددددددددددد ْ َُ ْوُِ ثْد وَددددددددددد ددددددددددد ءَُ  َ َ(ج   
أن يكــون صــاحب  (1)الغالــب فــي الحــال مجيئــه مــن الفاعــل والمفعــول، وجــوز ســيبويه  

 .(3)ابن مالك (2)الحال مبتدأ نحو: "فيها رجٌل قائمًا" وصححه
 ء مـا أضـيف إليـهأو مثل جـز  مجيء الحال من المضاف إليهأي في  )واستنقرا(قوله: 

انـــه لـــو اســـتغنى بـــه  (5)(ڀ ڀ ڀ ڀ) (4)(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې نحـــو:
لصـح ورده أبـو حيـان وقـال عن المضاف وقيل نزعنا ما فيهم إخوانـا وأتبـع إبـراهيم حنيفـا 

ـــاً  ( حـــل مـــن )ملـــة( بمعنـــى ديـــن أو مـــن ( علـــى المـــدح و )حنيفـــاً إن النصـــب فـــي )إخوان
الضمير في )اتبع( قال وإنما لم يجز الحـال مـن المضـاف إليـه لمـا تقـرر مـن أن العامـل 
في الحال هـو العامـل فـي صـاحبها وعامـل المضـاف إليـه الـلم أو اإلضـافة وكلهمـا ال 

 .(6)مل في الحاليصلح أن يع
 . ما  تعل  بتقدم الحال:7
ْ ُ ِجدددددددددددددددددددددْ   ُسُ   َو ددددددددددددددددددددد   َُْ دددددددددددددددددددددِدَِحَ 

 
(ُوَدددددددْ ُِ ْ َدددددددْ ِ ُِفْ َمدددددددَُِنْدددددددد ُ   ددددددد   َْخالََُ دددددددُِج   

ويجـوز تقـديمها عليـه كمـا يجـوز فيـه ، عـن صـاحبها كـالخبر ااصل في الحـال التـأخير 
 سواء كان مرفوعا كقوله: 

                              
 . 52/ 2انظر الكتاب  (1)

 .333/ 2شرح التسهيل البن مالك(2)

 . 2/9المطالع (3)

 .47الح جر:(4)

 .135البقرة:(5)

 . 2/9والمطالع 2/602انظر: همع الهوامع (6)
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  سرررررررررررررررررررررررررق       غررررررررررررررررررررررررر  مفسررررررررررررررررررررررررر ها
 

 صرررررررررررررررررو      رررررررررررررررررا  و  رررررررررررررررررة   ررررررررررررررررر )1( 

 :كقوله أم منصوباً  
 ...............................         (2)وصلت ولم أصرم مسيئين أسرتي    

ــاً ، مــا جــاء عــاقل مــن أحــد : "بحــرف زائــد نحــو أم مجــروراً  بزيــد أو أصــلي  وكفــى معين
هـــذا هــــو ااصـــح فـــي الجميــــع أمـــا المجــــرور  (3)(ۀ ہ ہ ہ ہ نحـــو:

فــل يقــدم )مســرعة(  "كعرفــت قيــام هنــد مســرعة" باإلضــافة فــل يجــوز تقــديم الحــال عليــه: 
لئل يفصل بين المضاف والمضاف إليه وال على )قيام( الـذي هـو المضـاف  على )هند(

ان نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصـول فـل يقـدم عليـه شـيء 
هـذا شـارب "من معموالته وسـواء كانـت اإلضـافة محضـة كالمثـال أم غيـر محضـة نحـو: 

 .(4)"السويق ملتويا اآلن أو غدا
 صاحبها وجوبا : . تقدم الحال على8
ُإ ُُِ َو  دددددددددددددددددددِمْْي ُدََحدددددددددددددددددددال ُُ َوَوَِجددددددددددددددددددد    

 
 ) َُكدددددددددددددددددددددددَ َُِإْ ُ َدْ دددددددددددددددددددددددََتِْ ُ ِِس   ِ ْ دددددددددددددددددددددددَه

: ضـمير ملبسـها نحـوقد يعرض للحال ما يوجب تقديمها على صاحبها كإضافته إلـى  
وجعل قوم من ذلك اقتران صـاحب  "لعمرو صاحبه جاء منقاداً "و "هند أخوها جاء زائراً  "

 .(5)زيد"ما قدم مسرعا إال "الحال بإال نحو: 
  

                              
 . 88البيت من الكامل وقائله طرفة بن العبد البكري وهو أحد أصحاب المعلقات السبعة والبيت في ديوانه ص  (1)

البيـــت مـــن الطويـــل وعجـــزه "وأعتبـــتهم حتـــى يلقـــوا والئيـــا" وهـــو مـــن الشـــواهد غيـــر المنســـوبة. وقـــد ورد فـــي شـــرح  (2)
 (. 307/ 2(، والهمع )747/ 2(، وشرح الكافية الشافية )340/ 2التسهيل)

 .28سبأ:(3)

 . 2/10والمطالع 307-2/306انظر همع الهوامع (4)

 . 2/11والمطالع 2/308انظر همع الهوامع (5)



219 

 

 . الصور التي ال يجوز فيها تقدم الحال على عامله:9
ُِ دددددددددددددَ ى ْ َُْوَ ِِ دددددددددددددَهَُجدددددددددددددِئِ    َو ددددددددددددد   
 

(ُ وُ دددددددُِدََحدددددددَ ى   َجِ دددددددة ُ َْوُذ ُ دددددددِن  
ددددددددددددَ   ُْ  َْ َُك دددددددددددد وَ ُف دددددددددددده  دَح   َ ْ نَددددددددددددِ  ُسَُ

 
ُوَ َدددددددددددددد  ُْ   َو ددددددددددددددِ ُإ ددددددددددددددِ   ُو دددددددددددددد   

(َُ ٌَ دددددددددددداَلُ  ُ بَددددددددددددْهُ وَج  ددددددددددددَ   َو  َ دددددددددددد َو
 

  ف دددددددددددددَهُدَحدددددددددددددَِوِ ُ بِدددددددددددددَ  ِ ُع ِمدددددددددددددال( 
وعليـه الجمهـور جـواز تقـديم الحـال علـى عاملهـا وتسـتثنى صـور ال يجـوز فيهـا ااصح  

(وزاد السيوطي قوله:  (1)التقديم ذكر بعضها ابن مالك  أشار به إلى: )أو ذي مانع 
المســرعا  : "فــل يجــوز "زيــد الجــائي مســرعاً "أن يكــون العامــل صــلة ال نحــو: ااول: 

 ".جاء الذي خائفاً  من"بخلف صلة غيرها فيقال: " جاءني زيد 
أن  "فــل يجــوز "يعجبنــي أن يقــوم زيــد مســرعاً "أو صــلة لحــرف مصــدري نحــو: الثــاني: 

 ".يقوم زيد مسرعاً 
 ".يعجبني ركوب الفرس مسرجاً  : "نحو أو مصدراً الثالث: 
 "زيد أكفاهم ناصراً  : "أن يكون العامل أفعل التفضيل نحوالرابع: 

وهللا اقـــومن  اصـــبر محتســـباً "و الم القســـم نحـــو بـــلم االبتـــداء أ أو متصـــلً الخـــامس: 
 )أو ذي مانع(.وهذه الصور كلها داخلة في قوله: ، (2)"طائعاً 

                              
العامل معنويًا  صفة ال تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل، أو كان إذا كان الناصب لها فعًل غير متصرف،(1)

  وهذا في قوله:

فا        والحـــــــال إن ينصـــــــب بفعـــــــلٍ  صـــــــر 
 فجــــــــــــــــــــــائز   تقديمــــــــــــــــــــــه كمســــــــــــــــــــــرعا

 وعامـــــــــل   ضـــــــــم ن معنـــــــــى الفعـــــــــل ال 
 كتلــــــــــــــــــك ليــــــــــــــــــت وكــــــــــــــــــأن  ونــــــــــــــــــدر

 

فا        أو صــــــــــــــــــفةٍ  أشــــــــــــــــــبهت المصــــــــــــــــــر 
 ذا راحـــــــــــل  ومخلصـــــــــــاً  زيـــــــــــد   دعـــــــــــا
ـــــــــــــــن يعمـــــــــــــــل  حروفـــــــــــــــه مـــــــــــــــؤخراً  ل
 نحــــــــو ســــــــعيد   مســــــــتقر اً  فــــــــي هجــــــــر
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 : "المتحـد الـذات مختلـف الحـالين نحـويقصـد  )برل ن ُعمرال(وقولـه:  )بل أوجبروا(قوله: 
فــل " يجــب تخللهمــا ســماعًا  أخطــب منــه قاعــداً  زيــد قائمــاً "و "أطيــب منــه رطبــاً  هــذا بســراً 

 يجوز تأخيرهما وال تقديمهما.
 :جواز جعل ما صلح للخبرية حاال  . 10
ُ دددُِ ُ َُْ دددٌَُُ وإ ُ نددد َُ ددد  ُب دددَةُ ددد     

ُْ ٌَ َ 
   ُِْ ددددددددددد  ُ س دددددددددددِ َُ ْ دددددددددددِ ُْفَُ َ ددددددددددد 

َ ُفَِ دددددددددددددَِ َُْ دددددددددددددََتُِ وُ  ُ  دددددددددددددةِ    دددددددددددددِا 
 

ٌَْْخددددددددددددددَ ُِ  ددددددددددددددَ ُِ ددددددددددددددْهُِو  وال ددددددددددددددِ ُ ْوُ   ِ 
ـــة بـــأن حســـن   ـــدأ اســـم وظـــرف أو مجـــرور وكلهمـــا صـــالحان للخبري إذا ذكـــر مـــع المبت

بـل خـلف لكـن إن تقـدم الظـرف  واآلخـر خبـراً  السكوت عليه جاز جعل كـل منهمـا حـاالً 
حاليـة االسـم وخبريـة الظـرف  (2)لكـوفيينوا (1)أو المجرور على االسم اختيـر عنـد سـيبويه

فـإن ، انـه مـن حيـث تقديمـه ااولـى بـه أن يكـون عمـدة ال فضـلة "فيهـا زيـد قائمـاً  : "نحو
فـــإن كـــان الظـــرف أو  "زيـــد فـــي الـــدار قـــائم"لـــم يقـــدم اختيـــر عنـــدهم خبريـــة االســـم نحـــو: 

 نحــو: المجــرور غيــر مســتغنى بــه تعــين خبريــة االســم وحاليــة الظــرف مطلقــا تكــرر أو ال
 .(3)حالية االسم وأجاز الكوفيون  "زيد راغب فيك"و "فيك زيد راغب"

 . في تعدد صاحب الحال وتفرق الحالين:11
ِ َُْ َدددددددددددددددددَِ ُِوَ دددددددددددددددددْ   َُوَعدددددددددددددددددَة ُْ  َوَعدددددددددددددددددةِ 
 

ْ ُِوَْل ْددددددددددَ ِبُِإْذُسَُ ْندددددددددَ َُ ددددددددد  ٌْددددددددد ْجَ  ْة(َو  
حمـــل الحـــال  "منحـــدراً  مصـــعداً  لقيـــت زيـــداً  : "تعـــدد ذو الحـــال وتفـــرق الحـــاالن نحـــو إذا 

( لزيـد و ااول على االسم الثاني انه يليه والحال الثاني علـى االسـم ااول ف )مصـعداً 
( للتاء كذا قالوه ووجهوه بأن فيه اتصال أحد الحالين بصـاحبه وعـود مـا فيـه مـن )منحدراً 

ضمير إلى أقـرب مـذكور واغتفـر انتقـال الثـاني وعـود ضـميره علـى اابعـد إذ ال يسـتطاع 

                              
 .1/396الكتاب(1)

 .9/123التذييل والتكميل(2)

 . 1/13. والمطالع314 -2/313انظر: الهمع (3)
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وفـــي  (1)،غيـــر ذلـــك ويجـــوز عكـــس هـــذا مـــع أمـــن اللـــبس فـــإن خيـــف تعـــين المـــذكور أوالً 
حالين للفاعل الذي هو متقدم وما تأخر للمفعـول العرب تجعل ما تقدم من ال”: (2)التمهيد

وهـذا الـذي ذكـره صــاحب (3)قـال أبــو حيـان  ”ولـو جعلـت اآلخـر لـألول لجــاز مـا لـم يلـبس
 .(4)التمهيد مخالف لما قرر غيره 

 . الحال بحسب القصد:12
ددددددددددددددَةَُ ِ (ُ  ؤَكِ    و ددددددددددددددةُ ددددددددددددددْ ُ    ِ ئدددددددددددددد

 
ُ وُُجٌددددددددددددددددددد  ُ فِمل  دددددددددددددددددددةَ(   و ِ ددددددددددددددددددده 

 ُ ْ ُ ْوُ  دددددددددددددددددم   ٌ ددددددددددددددددد َ َدددددددددددددددددَ ُُْ وُِ َعِِ   
 

(ُوفَُو  ددددةِيُ  ٌْدددد       ُ ُ ٌْدددد   ْ ددددَ َ ْ (    
للحـــال أقســـام باعتبـــارات فتنقســـم بحســـب قصـــدها لــــذاتها  )وقرررد تجررري موّط رررا (قولـــه:  

 وهــو الغالـب وموطئـة وهــي الجامـدة الموصـوفة نحــو:والتوطئـة بهـا إلــى قسـمين مقصـودة 

 .(6)وتقول جاءني زيد رجل محسناً  (5)(ڌ ڎ ڎ ڈ)
فـــي عامـــل الحـــال المؤكـــدة لمضـــمون جملـــة أقـــوال منهـــا أنـــه المبتـــدأ  )فالمبتررردا(قولـــه: 

 متضمنًا معنى التنبيه.
كـــذلك أيضــًا فـــي عامــل الحـــال المؤكــدة لمضـــمون جملــة أنـــه  )أو الخبرررر خلررف(قولــه: 

 لخبر وفيه خلف.ا

                              
 .246-2/245ااصول في النحو البن السراج(1)

تمهيد القواعد بشـرح تسـهيل الفوائـد لمحـب الـدين محمـد بـن يوسـف نـاظر الجـيش عـالم بالعربيـة، مـن تلميـذ أبـي  (2)
م. أنظـر ااعـلم  1377 - 1298هــ =  778 -246 697حيان، أصله من حلب، ومولـده ووفاتـه بالقـاهرة 

 . 7/153للزكلي

 . 660االرتشاف: -ما نقله السيوطي هنا له ولصاحب التمهيد  -انظر  (3)

 . 14-2/13والمطالع 2/316انظر همع الهوامع (4)

 .17مريم:(5)

 . 2/13والمطالع 2/317انظر همع الهوامع(6)
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أنـه مضـمر تقـديره إذا كـان المبتـدأ )أنـا أحـق( أو )أعـرف( أو والثالث من باب التكملة: 
وهـــــو الـــــذي رجحـــــه المؤلـــــف فـــــي همـــــع  )أعرفنـــــي( وإذا كـــــان غيـــــره )أحقـــــه( أو )أعرفـــــه(

 .(1)الهوامع
 . الحال بحسب الزمان:13

  و دددددددددددددددْةُيَِدددددددددددددددْ ُ  َ دددددددددددددددة  َُ  وَُ دددددددددددددددَ ِ ُُْ
 

  ُِ ِْ  ددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددِ (َكددددددددددددددددددددد ََكََُمْ وَذَُنَد َك   
 (2)(پ پ پ پ :وتنقســـم بحســــب الزمــــان إلـــى ثلثــــة مقارنــــة وهـــو الغالــــب نحــــو 

ذلـك ومنـه:  أي مقـدراً  "بـه غـداً  كمـررت برجـل معـه صـقر صـائداً "ومقدرة وهي المستقبلية 
وتنقســــم  "جــــاء زيــــد أمــــس راكبــــاً :"ومحكيــــة وهــــي الماضــــية نحــــو  (3)(ې ى)

بحســب حصــول معناهــا إلــى صــاحبها وعدمــه إلــى قســمين حقيقيــة وهــي الغالــب وســببية 
 .(4)"ساكنها مررت بالدار قائماً " :كالنعت السببي نحو

 :"محفوظــة ال يقــاس عليهــا فمنهــا مــا أصــله العطــف نحــو مركبــة ألفــاظوورد مــن الحــال 
ين، متفـــرق ىبفـــتح أولهمـــا وكســـره بمعنـــ "شـــذر مـــذر"بمعنـــي منتشـــرين و "تفرقــوا شـــغر بغـــر

وهــو "مبحوثــة أي بحــث عــن أهلهــا واســتخرجوا منهــا  ىبمعنــ "تركــت الــبلد حيــث بيــث"و
 اً مبـدوء ىبمعنـ "كبـادئ بـدء"ومنهـا مـا أصـله اإلضـافة لصـقًا، م ىبمعن "جاري بيت بيت

 .(5)مثل أيادي سبأى بمعن "تفرقوا أيادي سبأ"به و
 . وقوع الحال ظرفا :14

ِ (َُوُج ٌَْددددددددد  َُجدددددددددَ تُْ ُِْ َ  فددددددددد  وجدددددددددْئُبِددددددددد
 

ُ دددددددةَُعدددددددَ ْت(    دددددددِ َ  ُ ددددددد ُدَحددددددد  ُلت 
                               

 . 2/16والمطالع 2/318انظر همع الوامع (1)

 .72هود:(2)

 .73الزَُّمر:(3)

 . 2/16و  2/319السابقين (4)

 . 17-16والمطالع/ 2/333السابقين (5)
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دددددددددددددددَةتُْ  و  و َِ دددددددددددددددْ ُ دددددددددددددددمْيَ  ُ ِإْ ُ ك 
 

ُثَد َدددددددددددددد ُْ    وُع ِ َ ددددددددددددددْ (ُ وُِ  َ ددددددددددددددِ ِ  
ُبِددددددددددددددال(ُودََحدددددددددددددد ِ  ُِ    ند ْ ددددددددددددددة ُ  وُنَدْ دددددددددددددد  

 
فُ  ددددددددددددددددددْ ِه ُِ  ْ ُ   ددددددددددددددددددةَُ  و ددددددددددددددددددةِ  وَُ   َو

ٌ ددددددددْ ُ وُْ  ( ِوَُسُ دددددددددْةَُوِلُُْ كِملددددددددِِ ُنَد دْ  
 

وُِ دددددددددددهُُِو دددددددددددَْيُذ َُ مٌددددددددددد ُِ    ودددددددددددَ 
  وُ  دددددددددددددددددددددددددددم  ُ وُ مدددددددددددددددددددددددددددُِ       

 
                                     

 أي يقع الحال ظرفًا مثل: "رأيت الهلل بين السحاب". : )ظرفا (قوله    
تقــع الحــال جملــة خبريــة خاليــة مــن دليــل أي  )مخبررر  مررن حرررف هت قررد عرررت(قولــه: 

اســتقبال أو تعجــب فــل تقــع جملــة طلبيــة وال تعجبيــة وال ذات الســين أو )ســوف( أو )لــن( 
 "المسلمون يصلون وهم خاشعون".( نحو: أو )ال

مـــن رابـــط وهـــو ضـــمير  ال بـــد للجملـــة الواقعـــة حـــاالً أي  )إن أ ررردت أو عطفرررت(قولـــه: 
 صاحبها أو الواو ويتعين الضمير في المؤكدة كقوله:

 ........................ (1)خالي ابن كبشة قد علمت مكانه
. وال دخولهـا مـع الضـمير، وفل يجوز االقتصار على الوا "هو زيد ال شك فيه"وقولك: 

وال يجــوز اإلتيــان بــالواو معــه وذلــك فــي االســمية إذا عطفــت علــى حــال كراهــة اجتمــاع 
حرفـــــي عطــــــف نحــــــو جــــــاء زيـــــد ماشــــــيا أو هــــــو راكــــــب ال يجـــــوز أو وهــــــو راكــــــب قــــــال 

 .(3()2)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )تعالى:
صــور كثيــرة هنــاك ) المرراو تتلررو أو و ال قررد ولرري( وقولــه:  )تبرردأ أو نفرري بررال(قولــه: 

 لوقوع الحال جملة خبرية تزيد على اثني عشر صورة ونطرق هنا إلى الزيادة فقط:

                              
البيــت مــن الكامــل وعجــزه "وأبــو يزيــد ورهطــه أعمــامي" وقائلــه امــرؤ القــيس بــن حجــر الكنــدي، والبيــت فــي ديوانــه  (1)

179 . 

 .4ااعراف:(2)

 . 2/20والمطالع 2/325همع الهوامع  (3)
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ں ں ڻ ) (1)(ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ بتدائيــــــة نحــــــو:ااولــــــى: الجملــــــة اال

 . (2)(ڻ ڻ
 . (3)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)أو منفي ب )ال( نحو:الثانية: 
ھ  ہ ہ ہ ھ ھ بمـاض تـال ل)إال( نحـو:الجملة الحالية مقرونـة  أوالثالثة: 

 . (4)(ھ ے
اضـــــربنه ذهـــــب أو  متلـــــٍو بـــــأو نحـــــو: " بمـــــاضالجملـــــة الحاليـــــة مقرونـــــة  أوالرابعـــــة: 

 .(5)"مكث
 :(6) . في حلف عامل الحال15

                ُو ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  ُ 
 

ُووجددددددددددددد  ُ  د ْ وَدددددددددددددد ُ    عِ ددددددددددددده ُدَحدددددددددددددِ  
ُ دددددددددددددُِدَح ِظددددددددددددد ُْ    سُ  نددددددددددددد   ُوِ دددددددددددددِ  

 
َُ دددددددددددُِدَح ِ دددددددددددْ (   إسُجدددددددددددَ  ُ  وُبنَددددددددددد  

أي تــذهب  "مهــدياً  راشــداً " كقولــك للمســافر: لقرينــة حاليــة الحــال (7)يجــوز حــذف عامــل 
لمـن  "راكبـاً  : "أو لفظيـة: نحـو، أي تقـول "صـادقاً "أي رجعت وللمحـدث  "مسروراً "وللقادم 

                              
 .36البقرة:(1)

 .243البقرة:(2)

 .84المائدة:(3)

 .11الح جر:(4)

 . 17-2/17والمطالع  322-319/ 2الهمع (5)

 .614/ 1شرح التصريح لألزهري (6)

  ذكر ابن مالك هذه المسألة مجملة ولم يفصل في قوله:(7)

 والحال قد يحذف ما فيها عمل ... وبعض ما يحذف ذكره حظل 
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 (1)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  : ومنـه، لمن قال لـم ينطلـق "مسرعاً  ىبل"و؟ قال كيف جئت

كـالظرف والمجـرور واسـم اإلشـارة ونحـوه  ما إذا كـان العامـل معنويـاً  ىأي نجمعها ويستثن
أم ال لضـــعفه فـــي نفســـه وانـــه إنمـــا عمـــل بالنيابـــة  مفإنـــه ال يجـــوز حذفـــه عـــن ااكثـــر فهـــ

يجـب  قوة ااصل وانه يجتمع فيه تجوزان تنزيله منزلة الفعل وحذفه، وقد ى والفرع ال يقو 
كقـولهم )حظيـين بنـات صـلفين كنـات( أي عـرفتهم أو بـين  حذف العامل كـأن جـرى مـثلً 

أي فـــزاد  "أو فســـافلً  بعتـــه بـــدرهم فصـــاعداً "نحـــو  فشـــيئاً  أو زيـــادة بتـــدريج أي شـــيئاً  نقصـــاً 
 عاملــــه الحــــالُ  وممــــا التــــزم حــــذفُ  ،نحط ســــافلً أو فــــا أو فــــذهب صــــاعداً  الــــثمن صــــاعداً 

، أي ثبــت لــه ذلــك مريئــاً  "هنيئــاً مــن اللفــظ بفعلــه  المؤكــدة والنائبــة عــن خبــر والواقعــة بــدالً 
 ".وقد جد قرناؤك وقد قعد الناس أالهياً  أقائماً  :"نحو والواقعة توبيخاً 

 ككونهـا جوابـاً ااصل في الحال أن تكون جائزة الحـذف وقـد يعـرض لهـا مـا يمنـع منـه و 
أو  ضــاً ير ملــم أعــده إال  : "حصــرها نحــو أو مقصــوداً  "لمــن قــال كيــف جئــت راكبــاً "نحــو: 

عنـه  أو منهيـاً  "هنيئـا لـك"نائبة عن خبر نحو ضـربي زيـدا قائمـا عـن اللفـظ بالفعـل نحـو: 
 .(4)(3)(حئ مئ ىئ يئ جب) (2)(ہ ہ ہ ہ ھ نحو:

 المسألة الثالثة: في التمييز:
دددددددددددددد ِ َ ُ ُدَح  َُوَُْك ِِعدددددددددددددده  َعددددددددددددددْ ُفِعدددددددددددددده   

 

ُ ددددددددددددددددددددِْيَُذَُ ََ ْوَُ   دددددددددددددددددددد   ْ (  وَجدددددددددددددددددددد    
ـــة عـــن" (5)(چ چ چ المفعـــول نحـــو: مـــن تمييـــز النســـبة المحـــول عـــن   محول

 ".فجرنا عيون اارض
                              

 .4القيامة:(1)

 .43النساء:(2)

 .37اإلسراء:(3)

 . 21-2/20والمطالع 335-334/ 2انظر همع الهوامع (4)

 .12القمر:(5)
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مل  َمددددددددددددةُْ ودَحدددددددددددد َ ُ   دددددددددددد  َُ ِجددددددددددددْ ُُ َو  
 

سُذََُعددددددددددددددددددددددَةْ (  ددددددددددددددددددددددةَُ  ْ ُ  ؤَكِ   َم ئ دددددددددددددددددددددد
وذكر ابن  بقاء اإلبهام أو كان في الكلم ما يدل عليهاويجوز حذف التمييز إذا قصد  

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) كقوله تعالى: (1)مالك أن التمييز قد يكون مؤكداً 

فارق الحال في أنه ال يتعدد وفي أنه  التمييز ر أنكروا ذلك، وقالوا إنالجمهو و  (2)(ھ
 .(3)والحال تكون مؤكدة  ال يكون مؤكداً 

 المسألة الرابعة: في تمييز األعداد وما يتعلق بها:
ْجدددددد ْ ُبدددددد ََُوِ ْ ددددددِ ُ ِددددددْ َُ ددددددُِ    ِددددددُ َ َ َو  

 
ْ ُِ دددددددددددْ ُ   ٌ ددددددددددد ِ  ََوف ددددددددددد َعدددددددددددَة  َُ دددددددددددُِج   

ْ َُي دددددددددددددددددددددددد   ُ ودددددددددددددددددددددددد جَ ُِ   ونَدْ   دددددددددددددددددددددددد
 

ثنددددددددددددددددددددددِ (  َو دَحددددددددددددددددددددددةَُ  َ  ِددددددددددددددددددددددْ َُو  وسُ  
نَددددددددددددددددددددِ  َْ ُكثدددددددددددددددددددد   ُإْ َُ ْ   وسُِبمدددددددددددددددددددد  

 
ٌ ددددددددددددددددد  ُ َوِ مل دددددددددددددددددِِ ُ  َِْ  َدددددددددددددددددَ (ذوُِ   

أشـار بـه إلـى تمييـز المائـة ومـا فوقهـا فإنهـا  ()واجرر بلا القس  بمن ما ميزا. قوله: 1 
تميز بمفرد مضاف نحو: "مائة رجٍل" ويجـوز فـي هـذا القسـم جـره بمـن، فيقـال: "ثلثمائـة 

 من السنين".
ال يجــوز الفصــل بــين التمييــز والعــدد إال فــي  (زاوّ وفصررله مررن عرردد مررا ُجرر . قولرره: )2

 ضرورة كقوله: 
    ررررررررررررررررون    جرررررررررررررررر  حررررررررررررررررو     ك رررررررررررررررري )4(
 

 ......................................
بنعـت مفـرد أو جمـع تكسـير جـاز الحمـل فيـه جـيء مـا إذا يقصـد بـه . البيت الثاني: 3 ...................................

عشـــرون "و "أو صـــالح صـــالحاً  عنـــدي عشـــرون رجـــلً : "علـــى التمييـــز وعلـــى العـــدد نحـــو

                              
 .15/ 3بن مالكشرح التسهيل ال(1)

 .36التوبة:(2)

 . 2/26والمطالع 345/ 2همع الهوامع (3)

عجز بيت من المتقارب وصـدره: "علـى أننـي بعـد مـا قـد مضـى" وقائلـه العبـاس بـن مـرداس وهـو فـي ديوانـه ص  (4)
 . تحقيق الدكتور يحيى الجبوري، وزارة الثقافة واإلرشاد بغداد.136
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 عشـرون رجـلً "فإن كان جمع سلمة تعين الحمل على العدد نحـو:  "أو كرامٌ  كراماً  رجلً 
 .(1)"صالحون 

أي يغني عن تمييز العدد إضافته إلى غيـره نحـو: "خـذ  )وبالمضاف اغتنى(. قوله: 4
إال والعـدد عنـد السـامع معلــوم عشـرتك" و"عشـري زيـد" انـك لـم تضـف إلـى غيـر التمييـز 

 . (2)النجس فاستغني عن المفسر
 . العدد ثمان المركب:5

   ددددددددددد ُعٌددددددددددد َُو ددددددددددد ِ ُ ِ دددددددددددَ ىُ دددددددددددِ ُِ
 

 ) ِِ َْ َُ ددددددددددد َ َُ دددددددددددَ َُ ْ دددددددددددد  وجددددددددددد   َو
يــاء يبنــى العــدد المركــب مــن ثلثــة عشــر إلــى تســعة عشــر علــى فــتح الجــزأين إال فــي  

معــدي "ثمــاني عشــرة تفــتح علــى ااجــود لخفــة الفــتح علــى اليــاء، أو تســكن كســكونها فــي 
مــا إبقــاء كســر  الكلمــة وحــذفها بعــدمــادة انهــا حــرف زائــد وليســت مــن  أو تحــذف"، كــرب
والخلصة فيها أربع لغات "ثمـانَي، ثمـانْي، ثمـان، داللة عليها أو بعد فتح للتركيب  قبلها

ل أن تركــب فــي العــدد فيجعــل اإلعــراب بــوقــد يلــزم الحــذف فــي اإلفــراد قوثمــاَن عشــرة"، 
 .(3)"ومررت بثمانٍ  ورأيت ثماناً  هذه ثمانٌ : "على النون نحو

دددددددددددددددددددددد ُِ ٌْم  َك  ْ ُِو َ ِ ددددددددددددددددددددددْ    وُفَددددددددددددددددددددددِِعالُ 
 

ِ ِ ( وُجدددددددْئُِ َدددددددِِ ْ َُعَشدددددددَ ُ َْوم ْ ددددددد َد ُْ   
لم الـــ ء تعقـــبفـــاال وهـــو أن وواحـــدة مقلـــوب واحـــدأشـــار بـــه إلـــى  . قوله)المسرررتعقب(6 

عشــــرة والحــــادي والعشــــرون  حــــادي عشــــر وحاديــــةفيقــــال لكســــر مــــا قبلهــــا  فانقلبــــت يــــاءً 
 .(4)والحادية

  

                              
 . 2/28والمطالع 2/349انظر همع الهوامع (1)

 . 2/29والمطالع 2/350انظر همع الهوامع (2)

 . 2/30و 2/257السابقين (3)

 . 2/32و  2/262السابقين (4)
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 . الت ري :7
ِ ُِ َدددددددددددددددددددُ َْ ددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددْ َُِفَُْ و ِ َُوش  ِ و       

 
فَِْعٌَُ  َمددددددددددددِ(َ َ دددددددددددد ُوِ و َددددددددددددِِ ْ َُ ِ ددددددددددددْْيَُ   

عدد اايام والليالي بالنظر إلى ما مضى من السنة والشهر وما بقي التأريخ: هو  
ان أول وذلك دون اايام لسبقها  وفعله أرخ وورخ وكذا يقال تاريخ وتوريخ يؤرخ بالليالي

 والليل أسبق من النهار وإن تأخرت ليلة عرفة عن يومها شرعاً  الشهر ليل وآخره يوم
أول "شروعية الوقوف في هذا الوقت المخصوص فيقال مفذاك بالنسبة إلى الحكم وهو 

ه( أو هل  أو )لغرته( أو )لمَ  "في أول ليلة "أو "كتب اول ليلة منه " و"ليلة من الشهر
لليلة خلت أو مضت منه، إذا أرخت )لمستهله( ثم إذا أرخت بعد مضي ليلة يقال كتب 

أي فيقال لليلتين خلتا منه )فخلون( أي ويقال بعد مضي  (خلتا، و)بعد مضى ليلتين
ثلث فأكثر لثلث خلون منه )وللعشر فخلت( أي ويقال بعد العشر إلحدى عشرة ليلة 

شهر  خلت بالتاء انه جمع كثرة وإذا أرخت يوم خمسة عشر فيقال كتب لنصف من
منه أو بقيت منه ويقال في العشرين  هو أجود من أن يقال لخمس عشرة ليلة خلتكذا و 

وفي ليلة الثلثين  لعشرين بقين وكذا ما بعده وفي التاسع والعشرين آلخر ليلة بقيت
أي لسلخه  لسلخه أو النسلخه وفي يوم الثلثين آلخر يوم منه كذلك آلخر ليلة منه أو

ي النصف الثاني أيضا بما مضى انه محقق وما بقي أو النسلخه وقيل إنما يؤرخ ف
.(1)غير محقق ويقال كتبته في العشر ااول وااواخر ال ااوائل وااخر

                              
 . 2/33والمطالع  264-2/263انظر همع الهوامع (1)
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 المسألة الخامسة: في نواصب المضارع:
ددددددْ ُ َوْ ددددددال (ُ َْ ِب وَدددددد ُْوََُنِ ددددددْ ُ   ددددددِ عُِ   

 َوَو ُْ
دددددددددددددددددددددَةْ (  وَ كِ   َبِ دددددددددددددددددددددْ َ   ُ  ْ ددددددددددددددددددددد َدْ  الُ 

أي أن  )كـــي( تــــنصب المضـــارع إذا كانـــت موصـــواًل حرفيـــًا كقولـــه  . قولررره: )وصرررال (1 
 تعالى:

 ، بخلف ما إذا كانت حرف جر بمعنى اللم. (1)(ڳ ڳ ڱ ڱ )
، الجمهـــور أنهـــا حـــرف بســـيط ال تركيـــب فيهـــا )بسررريطة مسرررتقبال  وأ ررردن(. قولررره: 2

 (2)وتنصب المستقبل أي تخلص المضـارع إلـى االسـتقبال وتفيـد نفيـه، وذهـب الزمخشـري 
 .(5()4)(ٺ ٺ ٺ)و (3)(ڃ ڃ چ أن النفي بها آكد من النفي بل، نحو:

 (6). في إذن:3
ء َُ دددددددددددِدََحَ ُِ َُوَجدددددددددددَ    َوْهدددددددددددَ َُجدددددددددددَ َب 

 
 ) ِ و  دددددددددددددددَهُ ِو ددددددددددددددد  ُِ  ف  دددددددددددددددهُ َئمددددددددددددددد

َ َ دددد  ُ َو ُ  َدددده (ُن دددد     ُْوب ددددَةُع دددد  
 

َُلُْ د دددددددد  ُ وَ ُدََحددددددددْ    ُِفْ دددددددده  َ ْ (إْ ددددددددَ ِئ   
إذن  ""أزورك : "كقولـــــك لمــــن قـــــال، : معناهــــا الجـــــواب والجــــزاء(7)قــــال ســـــيبويه)إذن(   

وقـــد تـــتمحض ، فقـــد أجبتـــه وجعلـــت إكرامـــه جـــزاء زيارتـــه أي إن تزرنـــي أكرمتـــك "أكرمـــك
 .(2) إذ ال مجازاة هنا "إذن أصدقك"كقولك لمن قال أحبك:  (1)للجواب

                              
 .7الحشر:(1)

 .407/ 1المفصل(2)

 .80يوسف:(3)

 .73الحج:(4)

 . 2/37والمطالع 2/365انظر همع الهوامع (5)

انظــر تفاصــيل المســألة فــي كتــاب : مســائل )إذن(، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد القرشــي، الناشــر: مجلــة، (6)
 هـ.1423 - 35السنة  - 119الجامعة اإلسلمية بالمدينة المنورة، الطبعة: العدد 

 . 15-12/ 3الكتاب  (7)
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النصب وااكثـر فـي  قل   عاطفاً "إذن" إن وليت إي  (نصب (ل  )ق  وبعد عطف). قوله: 4
ٿ ٿ ٿ  ) (3)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   :لســـان العـــرب إلغاؤهـــا قـــال تعـــالى

تقــدم حــرف العطــف  ىراعــ ى)ال يلبثــوا( و )ال يؤتــوا( فمــن ألغــ وقـرئ شــاذاً  (4)(ٹ ٹ 
 .(5)كون ما بعد العاطف جملة مستأنفة ىومن أعمل راع

نواصــب المضــارع ال أي أن   (إسررقاط فعررل  دون حرررف  لرر  ُ رربحْ  )واألصررح. قولرره: 5
أتريــــد أن  : "فلــــو قيــــل وال اختصــــاراً  يجــــوز أن يحــــذف معمولهــــا وتبقــــى هــــي ال اقتصــــاراً 

وأجـــازه بعـــض المغاربـــة  "أخـــرج"وتحـــذف  "أريـــد أن"لـــم يجـــز أن تجيـــب بقولـــك:  ؟"تخـــرج
يريــد  (6)(واحــداً  بمــا وقــع فــي صــحيح البخــاري: )فيــذهب كيمــا فيعــود ظهــره طبقــاً  مســتدالً 

ولــيس مثلــه ان حــذف الفعــل بعــد لمــا ، (7)"وهــذا كقــولهم جئــت ولمــا : "قــال. كيمــا يســجد
 .(8)نحو هذا شيء من كلم العرب ئز منقول في فصيح الكلم ولم ينقلللدليل جا

 . إةمار أن بعد االس  الصريح:6
ُف دددددددالُ  َُ دددددددِِو   عِ دددددددْ ُعٌددددددد َُ ددددددد    َو
 ِبَ ِ

ْنِ دددددددددددددددددددْ َُوَدَْحدددددددددددددددددددِ فَُ  ِ ْوَُوَو َُْوُو   (َُو  
 

=                              
 . 21-1/20المرجع السابق (1)

 . 38-2/37والمطالع 374-2/373انظر همع الهوامع (2)

 .76اإلسراء:(3)

 .53النساء:(4)

 . 39-2/38و 2/376السابقين (5)

د 23صـــحيح البخـــاري، كتـــاب التوحيـــد، بـــاب قـــول هللا تعـــالى: }وجـــوه يومئـــذ ناضـــرة إلـــى ربهـــا نـــاظرة{ والقيامـــة:  (6)
 . 9/129ج

 .1656 -1655/ 4ارتشاف الضرب(7)

 . 40-2/39والمطالع 2/377همع الهوامع انظر (8)
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، ينصـــب الفعـــل المعطـــوف علـــى اســـم صـــريح بـــأن مضـــمرة جـــائزة اإلضـــمار بعـــد الـــواو
 كقوله: 

عيرررررررررررررررررررررررر    ررررررررررررررررررررررر   ع ررررررررررررررررررررررررا   وتقرررررررررررررررررررررررر     
 

  حرررررررررررررر  إ  مرررررررررررررر   رررررررررررررر      ررررررررررررررفو )1( 
 عيني فُحذفت أن وبقي عملها دليًل عليها.أرادت وأن تقر  

بنصب يرسل عطفًا على وحيـًا وااصـل أو  (2)(جب حب خب وبعد)أو( كقوله تعالى:
 أْن يرسل.

 وبعد)ثم( كقول الشاعر: 
 إي وق  رررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررر ي ا     عق  رررررررررررررررررررررر )3(
 

 ......................................
 .(4)أراد ثم أْن أعقَله فحذف أن وأبقى عملها فهذا وأمثاله جائز لكثرة نظائره ...

 . خاتمة الفعل في زياد  أن:7
دددددددددددددددددددددَوُُوُإذَُب دددددددددددددددددددددةَُُ  ُُْندددددددددددددددددددددَ  ُ  ُ ِم   

 
ون نَمددددددددددددددددد ُ ُ َ دددددددددددددددددو َُُ وَدددددددددددددددددُوبددددددددددددددددد َُ   

فٌُ دددددددددددددددددددد ُِمُِْبُ ُو   ددددددددددددددددددددْيُ ُكدددددددددددددددددددد  ُْ   
 

َددددددددددددد ُ   ُْ  ُْووَُُ  ُ َوَ دددددددددددددُِوس   ( ُِْ دددددددددددددن ُُظ ددددددددددددد  
 تقع )أْن( زائدة في مواضع: 

 . (5)(ڄ ڃ ڃ ڃ)ااول: وهو ااكثر أن تقع بعد )َلم ا( التوقيتية، نحو: 
 الثاني: بعد إذا كقوله:

                              
ه. انظـر شـاعرات 80البيت من الوافر، وقائلته: ميسـون بنـت بحـدل بـن أنيـف، أم يزيـد بـن معاويـة، توفيـت سـنة (1)

/ 7(، وابــن يعــيش )27/ 2(، والمقتضــب )45/ 3. والبيــت فــي الكتــاب )158العــرب فــي الجاهليــة واإلســلم: 
 (.621، 592/ 3(، والخزانة )25

 .51الشورى:(2)

 هذا صدر بيت من البسيط وعجزه )كالثور يضرب لما عافت البقر( وقائله أنس بن مدركة الخثعمي . (3)

 . 48-2/47والمطالع 2/404انظر همع الهوامع (4)

 .33العنكبوت:(5)
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  أم  ررررررررررررررررررررررررررررر  حرررررررررررررررررررررررررررررى إ    ن كأنررررررررررررررررررررررررررررر 
 

 م رررررررررررراط  يرررررررررررر  يف جلررررررررررررة  ملررررررررررررا  غررررررررررررام )1( 

 الثالث: بين لو وفعل القسم مذكورًا، كقوله: 
  أقسررررررررررررررررررررر   ن  رررررررررررررررررررررو    قيمرررررررررررررررررررررا و نررررررررررررررررررررر  
 

   رررررررران   رررررررر  يررررررررو  مرررررررر     رررررررر  م  رررررررر )2( 
 أو متروكًا، كقوله:  

  مرررررررررررررررررررررا و   ن  رررررررررررررررررررررو كمرررررررررررررررررررررت حررررررررررررررررررررر  
 

 ومررررررررررررررررررا   رررررررررررررررررر   نررررررررررررررررررت و      يرررررررررررررررررر )3( 

مئ ىئ   ،(4)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ وتقــع "أن" أيضـــًا مفســـرة بمنزلـــة أي، نحـــو: 

 ولها شروط: أحدها: أن تسبق بجملة ولذلك غلط من جعل منها: (5)(يئ جب
 .(6)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  )

الثاني: أن تتـأخر عنهـا جملـة، فـل يجـوز: "ذكـرت عسـجدًا أن ذهـب" بـل يجـب اإلتيـان 
بــأي، أو تــرك حــرف التفســير، وال فــرق بــين الجملــة الفعليــة كمــا مثلنــا، أو اإلســمية نحــو: 

 )بجملتين(.أما أنت وهذا" وقد أشار إلى الشرطين بقوله: "كتبت إليه 
 الثالث: أن يكون في الجملة السابقة معنى القول.

 .(7)الرابع: أن ال يكون في الجملة السابقة أحرف القول، فل يقال: " قلت له أن افعل"
                              

ق ه. انظـــر ترجمتـــه فـــي: الشـــعر  2البيـــت مـــن الطويـــل وقائلـــه أوس بـــن حجـــر بـــن مالـــك التميمـــي تـــوفي نحـــو  (1)
 طبعة دار صادر. -(. تحقيق محمد يوسف نجم 71. والبيت في ديوانه )ص 1/131والشعراء 

متــه فــي البيــت مــن الطويــل وقائلــه المســيب بــن علــس بــن مالــك وقيــل: اســمه زهيــر وكنيتــه أبــو فضــة، انظــر ترج (2)
 (.224/ 4. والخزانة )107/ 3. وهو في الكتاب لسيبويه بل نسبة36طبقات الشعراء للجمحي 

 . 1/214البيت من الوافر وقائله الحسن بن أحمد بن عبدالغفار. انظر: جامع الشواهد (3)

 .27المؤمنون:(4)

 .43ااعراف:(5)

 .10يونس:(6)

 . 51-2/50( انظر المطالع7(



 

 

 الفصل اخلامس: يف اجملرورات واجملزومات
 

 المبحث األول: في الجر

 

 الجوازم وما تبقى من حروف المعاني المبحث الثاني:
 

  المبحث الثالث: الكالم على بقية حروف المعاني
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 الفصل اخلامس: يف اجملرورات واجملزومات
في المجرورات وما حمل عليها من المجزومات وما يتبعها من ذكر  هذا الفصل

أدوات الشرط غير الجازمة وما استطرد إليه من ذكر بقية حروف المعاني المرتبة على 
 .وأنواعه التنوينفي حروف المعجم وآخرها نون التوكيد وخاتمة 

 املبحث األول: يف اجلر
 تمهيد: في أنواع الجر

ُِ ْ َددددددددددددددددددددْ  ُِ َ َ ددددددددددددددددددددِف َُُْ وُُِ َْ َدددددددددددددددددددد    
 

 )ْْ ُِ الفَددددددددددد دددددددددددَ   َوَ   ْ ُعٌددددددددددد َُ دددددددددددْ َُ َعم 
هو رأي ااخفش مرجوح و ال ثالث لهما ومن زاد التبعية و ضافة اإلحرف أو الالجر إما ب 

 (1) عند الجمهور.

 أواًل: في الحروف:
تعمل و ت به انها تجر معنى الفعل إلى االسم يحروف الجر وسم المطلب فيهذا 

سيمها الكوفيون حروف يإعراب الجر كما قيل حروف النصب وحروف الجزم و 
والمذكورة هنا  (2)اإلضافة انها تضيف الفعل إلى االسم أي توصله إليه وتربطه به

ثلثة عشر حرفًا سوى حروف القسم وسنذكر فقط ما له تعلق بموضوعنا وهو 
 الزيادات.

 المسألة األولى: في)إلى(:
وَ  دددددددددددددددددددَ ُِفَُْوَ دددددددددددددددددددد ُْ إىلُوالنِْ َدددددددددددددددددددَُِ  

 
ُنَدَ دددددددددددددددددْ (   َوِ دددددددددددددددددْ ُوِعْندددددددددددددددددَةَُووِ َدْ  ددددددددددددددددد  

                               
 .22/ 1زهري شرح التصريح لأل(1)

 . 2/414انظر: همع الهوامع (2)
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 وزاد السيوطي: (1)ذكر ابن مالك أنها النتهاء الغاية

 . (2)(پ پ پ ڀ ) :قوله تعالى، كالظرفية. 1

إلى آخر في الحكم به أو عليه أو التعلق كقوله  المعية وذلك إذا ضممت شيئاً . 2
 . (4)(ڀ ڀ ڀ) :وقوله  (3)(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) :تعالى

 بمعنى )من( كقوله: . 3

 تقرررررررررررو  وقررررررررررر  عا يرررررررررررت    رررررررررررو   وق رررررررررررا
 

  يسررررررررررق   رررررررررر  يرررررررررر و  إيل   رررررررررر    رررررررررر  )5( 
 .أي مني 

 بمعنى )عند( كقوله: . 4

  يسررررررررررررق   رررررررررررر  يرررررررررررر و  إيل   رررررررررررر    رررررررررررر  
 

   رررررررررررر   إيل مرررررررررررر     حيرررررررررررر    س سرررررررررررر )6( 
 .عندي ىأي أشه 

من فعل تعجب ، أو بغضاً  والتبيين وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حباً . 5
 .(2()1)(ژ ژ ڑ ڑ) :أو اسم تفضيل نحو

                              
 في قوله: للنتها حتى والم   والى (1)

 .87النساء:(2)

 .52آل عمران:(3)

 .6المائدة:(4)

 ؛84البيت من الطويل، وهو لعمرو بن أحمر بن العمرد من قيس، مخضرم والبيت في ديوانه ص (5)

 . 2/89البيت من الكامل وقائله: أبو كبير الهذلي واسمه عامر الحليس والبيت في ديوان الهذليين  (6) 
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 الثانية: في )حتى(: المسألة 
ُ َ ُ َددددددددددددددِه ُِدََحدددددددددددددد ددددددددددددددِِءُْفَُْ دددددددددددددد   ََ ُوالنِْ   

 
َُكددددددددددددددددددِآلِ ِ (   َوَ   ددددددددددددددددددِ َُآلِ ددددددددددددددددددَ ُ ْو

 وزاد السيوطي: (4)وتختص باالسم الظاهر (3)ذكر ابن مالك أنها للنتهاء 

أكلت السمكة "جزء نحو:  أنها ال تجر إال آخرأي  )وخصت اآلخر أو كاآلخر(قوله: 
وال يجوز  (5)(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) :أو ملقيا له أي متصل به نحو"، حتى رأسها

 .(6)سرت حتى نصف الليل بخلف إلى

 المسألة الثالثة: في )ُرب(: 

ثِددددددددددددددددددددددددددددددددْْيَُُِو  بُ  ْْ و   ٌِْ ددددددددددددددددددددددددددددددددِهَُو ( وٌ د ْ   
 

ددددددددددددَ ُ  َْ ْن َ ددددددددددددْ َُ ددددددددددددِمِْي( َوَ   ددددددددددددِ َُْوم   
 وزاد السيوطي أن  :(8)ودخولها على الضمير قليل  (7)ذكر ابن مالك أنها تجر النكرة 

البليد" وتأتي للتكثير نحو: "قد يتفوق المجتهد" وهي )رب( للتقليل نحو: "قد ينجح 
 للتقليل غالبًا وللتكثير نادرًا على اارجح.

=                              
 .33يوسف:(1)

 . 76-1/75. وقد ذكر ابن هشام في المغني ثمانية معان 53-2/51والمطالع 416-2/414همع الهوامع (2)

 في قوله: للنتها حتى والم   والى....(3)

 صص منذ مذ وحتى ... والكاف والواو ورب  والتافي قوله: بالظاهر اخ(4)

 .5القْدر:(5)

 . 2/58والمطالع 2/423أنظر همع الهوامع (6)

 في قوله: واخصص بمذ ومنذ وقتاً  وبرب  ... منك را والتاء هلل ورب   (7)

 في قوله: وما رووا من نحو رب ه فتى ... نزر   كذا كها ونحوه أتى(8)
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أي تجر رب الضمير بشرط أن يكون مفردًا مذكرًا، وأن تفسره نكرة  : )مع ةمير(قوله
 منصوبة، تليه، نحو: "ربه رجًل" و"ربه رجلين" و"ربه رجااًل" و"ربه امرأة" و"ربه امرأتين"

"ربه نساء" وااصح أن هذا الضمير معرفة، جرى مجرى النكرة، في دخول رب و
 .(1)عليها، لما أشبهها في أنه غير معين، وال مقصود

 المسألة الرابعة: في )على(:
ِ  َكَ ْ َ (ُ د ٌُْ دددددددددد   َُْ دددددددددد  ْ َ دددددددددد عٌَدددددددددد َُن  

 
ْ فَدددددددددددددَِوند ْ  َددددددددددددد َُسْ دددددددددددددِ ْ الُ َكِثْيَ (دَحَُ   

وددددددالَ (ُفُْ َوِ ثْددددددهُعددددددْ ُ  و ددددددْ ُوِ ددددددْ َُو  
 

ِْدددددددددددددد  ُوَ  ِ ْددددددددددددددَة َُنِ دددددددددددددد (  و ددددددددددددددُِوو  َو
 ذكر ابن مالك أنها للستعلء وتكون اسمًا وبمعنى عن وفي وزاد السيوطي اآلتي: 

بمعنى فوق تقول: "مرت الطيور من على البيت" من . على إذا كانت اسمًا تكون 1
 فوقه.

ڈ ) :نحو حساً  إما للستعلء. تكون كثيرًا للستعلء وعندها تكون حرفًا وهي 2

ڱ ں ں ) (3)(ٻ ٻ پ پ پ) :نحو أو معنىً  (2)(ژ ژ ڑ 

 .(4)(ڻ

                              
 . 2/60المطالع (1)

 .22المؤمنون:(2)

 .253البقرة:(3)

 .228البقرة:(4)
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ڀ )أي مع حبه (1)(ٿ ٿ ٹ ٹ) أي المصاحبة نحو: (مع) ىبمعن. و 3

 .مع ظلمهم أي (2)(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 ي من الناس. (3)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) بمعنى )من( نحو:. و 4

أي  (4)(ۅ ۉ ۉ ې ې) :بمعنى )اللم( أي التعليل نحو. 5
 .لهدايته هداية إياكم

 .أي بأن (5)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) :بمعنى الباء نحو. 6

. وتأتي بمعنى لكن، نحو: "فلن كثير الذنوب على أنه ال يقنط من رحمة هللا" أي 7
 لكن.

(7)أي يميناً  (6))من حلف على يمين(. وزائدة كحديث: 8

                              
 .177البقرة:(1)

 .6الرعد:(2)

 .2المطف  فين:(3)

 .185البقرة:(4)

 .105ااعراف:(5)

. وذكـرت هــذه الجملـة عشــر 3/110 بــاب الخصـومة فــي البئـر والقضـاء فيهــا صـحيح البخـاري، كتــاب المسـاقاة، (6)
 مرات في صحيح البخاري.

 . 62-2/60والمطالع 442-2/439انظر همع الهوامع (7)
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 المسألة الخامسة: في )عن(:
َبْددددددددددِة ُِ ُِبَ ددددددددددْ َُ ََِوِ  َبْ ددددددددددَةَ(َُْ دددددددددد َدْ هُِ  

 
و ددددددددِ(  َُكِ ددددددددْ َُو ددددددددْ  ٌِ ددددددددهُُِوب ددددددددةَُُ وُ   ( َع  

 وزاد السيوطي خمسًا هي: (1)ذكر ابن مالك لها ثلث معانٍ  

ڌ ڎ ڎ ڈ ) (2)(ڭ ڭ ڭ ڭ) :نحو . البتداء الغاية كمن1

 . (4)(ک ک ک)بدليل  (3)(ڈ

وحديث: )صومي عن  (5)( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) :البدل نحو قوله تعالى. و 2
 .(6)أمك(

 :بمعنى في أي الظرفية كقوله. 3

 (7)وال تك عن حمل الرباعة وانيا         وآس سراة الحي حيث لقيتهم     

 . (8)(ڱ ں ں ڻ ) :أي )في( كقوله تعالى

                              
 بعن تجاوزاً  عنى من قد فطن ..... وقد تجى موضع بعدٍ  وعلى . في قوله: (1)

 .104التوبة:(2)  

 .16ااحقاف:(3)  

 .27المائدة:(4)  

 .48البقرة:(5)  

 . 804/ 2مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت  (6)  

 . 48البيت من الطويل وقائله ااعشى ميمون والبيت في ديوانه ص  (7)  

 .42طه:(8)  



240 

 

 . (1)(ڀ ڀ ڀ ٺ ) . وبمعنى الباء نحو:4

 (2)(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) :لتعليل نحو. ول5

 . (3)( مب ىب يب جت حت خت )

 المسألة السادسة: في )في(: 

وددددددددددددددددددددد   ُْ َُملْدددددددددددددددددددددِِ َُو  وفُوظددددددددددددددددددددد فَِ
 

و دددددددددددددِ وِ ْ (ُوكدددددددددددددَىلُعٌددددددددددددد ُو ددددددددددددد (  َو  
 وزاد السيوطي أربعة وهي: (4)ذكر ابن مالك لها معنيين 

 .أي إليها (5)(ں ڻ ڻ ڻ) بمعنى )إلى( نحو:. 1

 .أي عليها (6)(ہ ہ ہ ) ( نحو:ىبمعنى )عل. 2

ڦ ڦ )أي معهم  (7)(ٱ ٻ ٻ ٻ) بمعنى )مع( أي المصاحبة نحو:. و 3

 . (1)(ڄ ڄ ڄ ڄ

                              
 .3النجم:(1)

 .114التوبة:(2)

 .53هود:(3)

ببا (4)  الظرفية والسببية في قوله: وزيد والظرفي ة استبن ببا ... وفي وقد يبي نان الس 

 .9إبراهيم:(5)

 .71طه:(6)

 .38ااعراف:(7)
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 بمعنى )من( كقوله: . 4

ع ررررررر  وهررررررر  ي  ررررررر  مررررررر  كررررررران  حررررررر     
 ع   

    رررررررررررررر   ررررررررررررررر      يف    ررررررررررررررة  حرررررررررررررررو  )2( 

 المسألة السابعة: في )كي(:  
ُِ َددددددددددددددددُِوكدددددددددددددددد  ُو دددددددددددددددد      ُو  ٌ دددددددددددددددده 

 
َمِ(  َِ  و ْ ُِ دددددددددددَ َُمل دددددددددددةِ ُ دددددددددددُِ  ْ ددددددددددد َدْ 

لتعليل وتختص بما االستفهامية وأن وما المصدريتين فل تجر غيرها كقولهم من لكي  
 وقوله: "جئت كي تكرمني: "وقولك "كيمه"السؤال عن العلة 

 (3)الفتى كيما يضر وينفع رادي         إذا أنت لم تنفع فضر فإنما         

 المسألة الثامنة: في) الالم(:
و  ة دددددددددددددددد ُِِواِلْ ِ َ ددددددددددددددددِِ َُوددددددددددددددددال  ُ َو  

 
و  ك ددددددددددددددةُِ  مِلٌددددددددددددددِ َُو و ددددددددددددددْيو ِ (َُو   َو

و ٌدددددددددِ ُ  ُكِ دددددددددْ َُعٌَدددددددددد  َو َو مٌ ددددددددددِ ُ و  
 

 وعنددددددددَةُب ددددددددَةُِ دددددددد ُوَعدددددددد ُو ددددددددْ (ُِإىَلُ 
 وزاد السيوطي تسعة هي: (4)ذكر ابن مالك من معاني اللم ستًة، 

=                              
 .79القصص:(1)

-2/445. وانظـر هـذه المسـألة فـي همـع الهوامـع27البيت من الطويل وقائله امرؤ القيس فـي شـرح ديوانـه ص  (2)
 . 2/64والمطالع 446

بيــروت -تحقيــق ناصــر ااســد. دار صــادر - 235البيــت مــن الطويــل قــيس بــن الخطــيم والبيــت فــي ديوانــه ص  (3)
 . 2/66عوالمطال 2/451هـ. وانظر مسألة كي همع الهوامع 1387سنة 

 في قوله:(4)

 للنتهــــــــــــــــــــــا حتــــــــــــــــــــــى والم   والــــــــــــــــــــــى      
 والـــــــــــــــلم للملـــــــــــــــك وشـــــــــــــــبهه وفـــــــــــــــي
 وزيـــــــــــــــد والظرفي ــــــــــــــــة اســــــــــــــــتبن ببــــــــــــــــا

 

ــــــــــــــــدال        ــــــــــــــــاء   يفهمــــــــــــــــان ب  ومــــــــــــــــن وب
ـــــــــــــي ـــــــــــــلٍ  قف ـــــــــــــةٍ  أيضـــــــــــــا وتعلي  تعدي
ــــــــــــــــــببا  وفــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــد يبي نــــــــــــــــــان الس 
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ڃ ڃ ڃ چ ) :لصيرورة وتسمي الم العاقبة والم الملك نحو. ل1

 وقول الشاعر: (1)(چ چ چ ڇ

 (2)فكلكم يصير إلى تباب لدوا للموت وابنوا للخراب

 ".وهبت لزيد ديناراً "والتمليك نحو: . 2

 . (4)(ىئ ی ی  ) (3)(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) :وبمعنى في نحو. 3

ڭ ڭ  ) (6)(ٻ ٻ  ) (5)(ڃ ڃ ڃ  ) :نحو ىوبمعنى عل. 4

 .(8)و )اشترطي لهم الوالء( (7)(ڭ 

                              
 .8القصص:(1)

البيــت مــن الــوافر وهــو ابــي العتاهيــة وقــد نســب لإلمــام علــي، وأبــي نــواس أيضــًا ينظــر ديــوان أبــي العتاهيــة ص  (2)
. تحقيــق د/ محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار ابــن زيــدون بيــروت. 46، وصــدره فــي ديــوان اإلمــام علــي ص 33

 . ديوان أبي نواس، دار صادر بيروت.200وديوان أبي نواس ص 

 .47اانبياء:(3)

 .187ااعراف:(4)

 .107اإلسراء:(5)

 .103الصافات:(6)

 .7اإلسراء:(7)

.  ومسـلم، كتــاب الطـلق، بـاب إنمــا 73/ 3البخـاري، كتـاب البيـوع، بــاب: إذا اشـترط شـروطًا فــي البيـع ال تحـل  (8)
 . 1142/ 2الوالء لمن أعتق 
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ڃ ڃ ) : (1)ومنه قراءة الجحدري  "كتبته لخمس خلون "وبمعنى عند نحو: . 5

 .بكسر اللم وتخفيف الميم (2)(ڃ ڃ چ

)صوموا لرؤيته وأفطروا و (3)(ڤ ڦ ڦ ڦ) :وبمعنى بعد نحو. 6
 .لرؤيته(

 كقول جرير:" أي منه و صراخاً  سمعت له نحو: " وبمعنى من. 7

 (4)ونحن لكم يوم القيامة أفضل         لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم    

 ونحن منكم.

اآلية أي  (5)( ہ ہ ہ ہ ھ) القول نحو: عم "عن"وبمعنى . 8

ڍ ڌ ڌ ڎ  ) (6)( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )وعنهم 

 وقوله:  (7)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

                              
الجحدري أبو الكامل فضيل بن الحسـين الجحـدري انظـر: القـراءة فـي "المحتسـب فـي تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات  (1)

 . 282/ 2هـ( ج392واإليضاح عنها" ابي الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: 

 .5ق:(2)

 .78اإلسراء:(3)

دار  -. تحقيـــق كــرم البســـتاني 457 البيــت مــن الطويـــل وقائلــه جريــر بـــن عطيــة الخطفــي وهـــو فــي ديوانــه ص (4)
ديوان جرير بشـرح محمـد بـن حبيـب،  -دار الكتاب اللبناني  -هـ( وبشرح إليا الحاوي  1384صادر، بيروت )

 م(. 1971دار المعارف بمصر ) -تحقيق نعمان محمد أمين طه 

 .12العنكبوت:(5)

 .38ااعراف:(6)

 .31هود:(7)
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 كضرررررررررررررررر  ئ    سررررررررررررررررما  ق رررررررررررررررر   وم  ررررررررررررررررا
 

 حسررررررررررررررررررر     و  ضرررررررررررررررررررا   إنررررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررر مي )1( 

)سمع  (3)(ڄ ڄ ڃ ڃ ) (2)(چ چ چ ڇ ) نحو: ىومعنى إل. 9 
 .(4)هللا لمن حمده( أي استمع إليه

 التاسعة: في )من(: المسألة
ٌِ دددددددددددِ ددددددددددِ َُب دددددددددددِةْ ُِ َدددددددددد ُ َع ْ ِه(ُِوبَددددددددددد ِ   

 
و َدددددددددةَُ  ٌْ  دددددددددِهُ ندددددددددْ (َُو   ُِبَد ِ دددددددددْ ُ وو

دددددددددددددددد ِ ُ وُِ ثْددددددددددددددددَهُِإىَلُ  ُوٌِ م  وددددددددددددددددن ِ    َو
 

و دددددددددددُِوَعٌَددددددددددد (   وعددددددددددد ُوفُوعندددددددددددَةَُو
 ُِْ َِ ُوِ ددددددددددْ  ْ ( َفَْخددددددددددُو  ددددددددددَةُفُن دددددددددد    

 
ُِ  ندددددددْ ُ   ددددددد َ ُنَدددددددْ ( نْددددددد   ُ  ْ ددددددد َو  

 معاٍن وزاد السيوطي عشرة معاٍن وهي: (5)ذكر ابن مالك من معاني "م ن" ستة 

 . (6)(ۋ ۋ ۅ) :للتعليل نحو. 1

                              
. تحقيق محمد حسن آل 129البيت من الكامل ابي ااسود الدؤلي وهو موجود فيما ينسب إليه من ديوانه ص  (1)

 م(. 1954هـ/  1373بغداد ) -هـ(، وبتحقيق عبد الكريم الرجيلي  1384طبعة دار المعارف، بغداد ) -يس 

 .5الزلزلة:(2)

 .2الرعد:(3)

 . 70-2/67والمطالع 456 -2/451أنظر همع الهوامع (4)

  في قوله: (5)

ــــــة       ــــــدئ فــــــي اامكن ــــــي ن وابت  بعــــــض وب
ـــــــــــي وشـــــــــــبهه فجـــــــــــر  وزيـــــــــــد فـــــــــــي نف
 للنتهــــــــــــــــــــــا حتــــــــــــــــــــــى والم   والــــــــــــــــــــــى

 

ــــــــــة         بمــــــــــن وقــــــــــد تــــــــــأتي لبــــــــــدء اازمن
 نكــــــــــــرةً  كمــــــــــــا لبــــــــــــاغٍ  مــــــــــــن مفــــــــــــر
ــــــــــــــــدال ــــــــــــــــاء   يفهمــــــــــــــــان ب  ومــــــــــــــــن وب

  

 .25نوح:(6)
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ڭ ڭ ڭ ڭ  ) لفصل وهي الداخلة على ثاني المتضايقين نحو:. ل2

 . (2)( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )و  (1)(ۇ

ڻ ۀ ۀ ہ  ) :نحوللتنصيص على العموم من نكرة ال تختص بالنفي . 3

 . (3)( ہ

 أي محلً  "رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية لرؤيتك"بمعنى )إلى( نحو: . و 4
 .للبتداء واالنتهاء وقربت منه أي إليه

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ) (4)( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) :وبمعنى عن نحو. 5

 . (5)(ٺ ٺ

 . (6)( ٻ ٻ پ پ پ پ ) :بمعنى )في( نحو. و 6

 . (7)(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ) :بمعنى )عند( نحو. و 7

                              
 .179آل عمران:(1)

 .220البقرة:(2)

 .91التوبة:(3)

 .97اانبياء:(4)

 .22الزَُّمر:(5)

 .9الجمعة:(6)

 .10آل عمران:(7)



246 

 

 . (1)( پ پ پ ڀ ڀ ) :وبمعنى الباء نحو. 8

 . (2)( ڈ ژ ژ) :نحو ىوبمعنى عل. 9

أعرب  (3)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ) كقوله تعالى: مفعوالً  وترد من اسماً . 10
اجله قال وكذا حيث كانت للتبعيض فهي في موضع  مفعوالً  اخرج ورزقاً  مفعوالً  (نم  )

 .(4)المفعول به 

لتخصيص النكرة وذلك إذا كانت زائدة مع النفي وشبهه وهذا ليس  فخص(. قوله )11
  معنى منفردًا وإنما داخل تحت زيادتها.

                              
 .45الشورى:(1)

 .77اانبياء:(2)

 .22البقرة:(3)

 . 73-2/70والمطالع 467 -2/460أنظر همع الهوامع (4)
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 (1)ثانيًا: حروف القسم:
 حروف القسم الجارة خمسة ونذكر هنا ما لم يذكره ابن مالك وهي:

  (2)المسألة األولى: في الباء:
ُ َِ َُُْو ددددددددِء ُوهدددددددد َُ  دددددددده َُو   دددددددد ُْ  

ُْ   
ُعددددددد  ُدَح ددددددد   ُِفْ ددددددده  (  َُْي ددددددد   َُ ْ َدددددددُِِذْكددددددد    

منها انها  وإن كانت الواو أكثر استعماالً  القسم الباء وهي ااصل أي أصل أحرف 
اختص بها الطلب واالستعطاف م لإللصاق فهي تلصق فعل القسم بالمقسم به ومن ث

 أي أسألك باهلل مستحلفاً  "باهلل هل قام زيد"و "باهلل أخبرني: "فل يقسم فيهما بغيرها نحو
كما  (3)(ى ى ائ ائ) وجاز إظهار الفعل أي فعل القسم معها نحو:

 .بخلف غيرها (4)(مج جح مح )يجوز إضماره نحو:

 (5)المسألة الثانية: أحكام واو القسم:
 وظدددددددددددددددِه  ُ دددددددددددددددْ ُ ْي دددددددددددددددِ َُمل دددددددددددددددِ ُِ
 

وْ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددِ ُ َُوْددددددددددددددددددددددددددددددددددِ ُِ   هلِلَُو
 ووٌدددددددددددددد  ُو ٌدددددددددددددد   َُو فددددددددددددددَ َُبْ ِددددددددددددددَةَ 

 
                                     

  
 

                              
، 11/329، والتــذييل والتكميــل3/195، وشــرح التســهيل البــن مالــك4/1763، واالرتشــاف318انظــر: المقتضــب/(1)

 .2/833البن مالك وشرح الكافية

 .2/477، والهمع5/256انظر: شرح المفصل البن يعيش(2)

 .109اانعام:(3)

 .82ص:(4)

ــــل(5) ــــي النحــــو للخلي ــــن يعــــيش1/304انظــــر: الجمــــل ف ــــي حــــروف 4/489، شــــرح المفصــــل الب ــــداني ف ــــى ال ، الجن
 .1/153المعاني
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تقول: من حروف القسم )الواو وتختص( بالظاهر فل تجر ضميرا بخلف الباء . 1
 )بك رب أقسم ال بغيرك( وال يظهر معها الفعل أي فعل القسم بل يضمر وجوباً 

 (2)(ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) (1)(ڦ ڦ )نحو:

بالكسرة ن( من( بفتح الهمزة وضم الميم ويقال فيه )إيمُ يُ )أَ  (3)من حروف القسم. 2
( يمُ ( بالكسر والضم لغة لسليم )وأَ ن( بالكسر فالفتح )وإيمُ ن( بفتحهما )وإيمَ يمَ فالضم )وأَ 

 ( بفتح الهاء مبدلة من الهمزة والضميمُ بالفتح والضم لغة لتميم )وإيم( بكسرتين )وهَ 
لكسر ( بام( بالفتح والكسر )وإمُ ( بالفتح والضم )وأَ مُ ( بفتحتين )وأَ مَ )وإم( بكسرتين )وأَ 

( بالكسر والفتح )ومن مثلث الحرفين( أي الميم والنون أي والضم لغة أهل اليمامة )وإمَ 
والسبب في كثرة تصرفهم لغة،  ( فهذه عشرون بفتحهما وكسرهما وضمهما )وم مثلثاً 

 .فيها كثرة االستعمال

أيمن : "ضاف )هلل والكعبة والكاف والذي( وااول هو الغالب والباقي كقولهم. وي3
والذي كقولهم:  "،أيمنك لئن ابتليت لقد عافيت"قول عروة بن الزبير والكاف ك "،لكعبةا

 "وأيمن الذي نفسي بيده".

 . وهو يلزم الرفع على االبتداء والخبر محذوف، أي أقسم.4

 :جملة القسمالمسألة الثالثة: 
                                     

 
دددددددددددَةَوُجٌددددددددددد  َُوَ َ دددددددددددِ ُ دددددددددددُِ َدددددددددددْةُ     كِ 

ُوف  دددددددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددددد  ُ َددددددددددددددددددددددددْْيُِنَدَ د 
 

ُِْ ودددددددددددددددددددددالِ ُ وُإ  َُنِ ددددددددددددددددددددد ُْ   إث ِنِددددددددددددددددددددد
ْ   دددددد ُْ  ْ ددددددِ ُ ددددددُِوسُوإْ َُو بِ َددددددُِفَُوند   

 
ٌَ َدددددددددددددددددِ   َُ دددددددددددددددددُِوإس  َُِْوم  ودددددددددددددددددَتُبددددددددددددددددد  َو

 
                              

 .2يس:(1)

 .23اانعام:(2)

 .2/481. والهمع11/353التذييل والتكميل(3)
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ٌْددددددددددَ   َُوددددددددددالَ ُ دددددددددد َُ َوندددددددددد ِ ُوَددددددددددَةىُونَد  
 

ُوإْ ُبَدددددددددددددددددددَةَ  ُ  ددددددددددددددددددد  َ ه     دددددددددددددددددددِ ِ  
  ُِ   َُْْوَمِ دددددددددددْ َُفَمدددددددددددُو  ثْ ددددددددددد َُ  ددددددددددد  ف

 
َ ْتُِإْ ُلُنَدَ ددددددددددد  ْ ( دددددددددددْةُو  ددددددددددد ُ  دددددددددددةِ   

وترتبط إحداهما بااخرى ارتباط جملتي الشرط ، القسم جملة يجاء به لتوكيد جملة 
 .طلبي، والقسم الخبري إلى نوعين: القسم ال نقسموالجزاء، وكلتاهما اسمية وفعلية، وت

 القسم الخبري:أواًل: 

دة هي الثانية، وهي هو القسم الذي يأتي جوابه مؤكداً  دة هي ااولى، والمؤك  ، والمؤك 
 وله حاالت: المسماة جوابًا وشرطها أن تكون غير تعجبية وال تقع غير الخبرية

 ـ بـ " إن  " المشددة المكسورة الهمزة. 1

 عن الحق شيطان أخرس. نحو: وهللا إن الساكت

 أو بـ " إن  " واللم، ويراعى في الحالتين أن تكون الجملة اسمية مثبتة.. 2

 نحو: وهللا إن الساكت عن الحق لشيطان أخرس.

 ؤكد.تفإن كانت الجملة منفية فل 

 نحو: وهللا ما خالد بمهمل وال محمد.

 ونحو: اقسم باهلل ال فوز إال بمثابرة.

 .أنت كسوالً  ونحو: تاهلل إنْ 

"، ُأك ـد الجواب بـ " قد واللم متصرف ـ إذا كان القسم جملة فعلية مثبتة فعلها ماض 3
 أو بـ" قد " وحدها.

 .نحو: وهللا لقد حضرت مبكراً 

 .ونحو: وهللا قد حقق المتسابقون طموحناً 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ) وإذا لم تصحبها "قد" تقدر في الجواب معنًى. كقوله تعالى:

 أي لقد ظلوا. (1)(ٻ پ پ پ پ 

 (2)فإن كان جامدًا انفردت اللم، ولم يحتج إلى تقدير "قد" كقول زهير:

رررررررررررررررررررري  ن ومرررررررررررررررررررر  ا  يمررررررررررررررررررررا     ررررررررررررررررررررم     س 
 

ع ررررررر  كررررررر   حرررررررا  مررررررر   ررررررر ي  ومررررررر  )3( 
 

فعلية فعلها مضارع مثبت مستقبل متصل بلم القسم ُأكـ د بنون إذا كان القسم جملة . 4 
 التوكيد الثقيلة، أو الخفيفة.

 . (4)(ىئ ىئ ىئ) نحو قوله تعالى:

 ونحو: وهللا افعلْن كل ما يرضي وجه هللا.

 امتنع توكيد الفعل. بين الفعل والم القسم فاصلٌ  صلَ إذا فَ . 5

 . (5)(ڌ ڌ ڎ ڎ ) نحو قوله تعالى:

 فل يؤكد بالنون. دل الفعل على الحال، أو كان منفياً إذا . 6

                              
 .51الروم:(1)

هو زهير بن أبي سلمى، الشاعر المشهور، واسم أبي سلمى: ربيعة بن فرط بن رباح المزني، من مزينة مضر،  (2)
( بــرقم 143وهــو مــن أصــحاب المعلقــات وجــاهلي لــم يــدرك اإلســلم. تنظــر ترجمتــه فــي الشــعر والشــعراء )ص 

(3.) 

 1968بيـروت ) -( طبعـة. المكتبـة الثقافيـة 23نـه )ص البيت من الطويل، وهو مـن معلقتـه المشـهورة فـي ديوا  (3)
 م(.

 .57اانبياء:(4)

حى:(5)  .5الضُّ
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 نحو: وهللا لنحتفل اآلن بفوزكم.

 ونحو: وهللا لن يضيع حق وراءه مطالب.

 . (1)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) ومنه قوله تعالى:

 القسم الطلبي:ثانيًا: 

بـ "  هو كل قسم يكون جوابه اامر، أو النهي، أو االستفهام، أو ما كان جوابه مبدوءاً 
 أن " أو، " ال "، أو " ما ".

 بوالديك. مثال اامر: باهلل لتكونن باراً 

 النهي: يمين هللا ال تقاطعنا.

 ؟مكةاالستفهام: لعمرك هل زرت 

 .أن تزورنا غداً  ك: حلفت عليمثال أنْ 

 ال قول الشاعر: إمثال 

  هلل   رررررررررررررررررررررررررر  إ  ق ررررررررررررررررررررررررررت صررررررررررررررررررررررررررا قة
 

 هررررر  يف  قائررررر      ررررر و  مررررر  ط رررررر )2( 

 ا: ناشدتك هللا لما تأخرت عن زيارتنا؟مَ مثال لَ  

وقوله: )طلبًا( مفعول اخصص أي اخصص طلبًا بالباء والقه به أي الطلب بلما أو 
 .(3)إال

                              
 .12الحشر:(1)

 .486 /2؛ والهمع379 /11البيت من البسيط وغير منسوب احد. وقد ورد في التذييل (2)

 . 85-2/82والمطالع 497-483/ 2راجع المسألة في همع الهوامع (3)
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 ثالثًا: اإلضافة
 : إليه محلى بأل في اللفظيةالمسألة األولى: ذكر علة المضاف 

َ َوُ   دددددددددددددددد سُ  ََ ُْفددددددددددددددددِعالُ  وُ  َشدددددددددددددددد د   
 

ددددددددددددددد ُْ  ََ ُ  دددددددددددددددْي  ُِج  َوَ دددددددددددددددُِوِ َدْ   ْددددددددددددددد  
ِ ُِْ ددد ُ َ (ُجدددَِ ُو دددده ُ ْ ُبِدددَ ََُْوم  دددد   

 
                                     

      
 

الزيادة هنا هي أن سبب بقاء المضاف إليه معرفًا بأل بعد اإلضافة اللفظية هو أن 
 اإلضافة اللفظية ال تفيد تعريفًا وال تنكيرًا.

 المسألة الثانية: إكساب المضاف التذكير 
ددددددددددددددة (ُإ ُْ و ِ  َْكِ ددددددددددددددْ ُ وسُ  َو  ُِ   ن ثدددددددددددددد
 

 ُ ُكدددددددِو  ِ ُ َِ ددددددد ُْ َ ِ ددددددد  ُدَحددددددد    (وهددددددد   
إن صح  المضاف يكتسب من المضاف إليه تذكيراً  قوله: )الضد( أشار به إلى أن 

ه، ومن ذلك من المضاف إليه أو كبعض من حذفه ولم يختل الكلم به وكان بعضاً 
 قوله:

 (1)وعقل عاصي الهوى يزداد تنويًرا إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 

فذكر "مكسوف" مع أنه خبر عن مؤنث وهو "إنارة" إال أنها اكتسبت التذكير من 
 ويبعده: (2)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ) إضافتها إلى "العقل" "ويحتمله:

 .(4)حيث ال إضافةفذكر "قريب"  (3)(ڤ ڦ ڦ  )

                              
، وبل نسبة فـي أوضـح المسـالك  1318/ 3البيت من البسيط لبعض المولدين في شرح الشواهد الكبرى للعيني  (1)

، وشــرح  665/ 1، ومغنــي اللبيــب  139/ 2، وشــرح ااشــموني 106/ 5، 227/ 4، وخزانـة اادب  88/ 3
 . 238/ 3التسهيل 

 .56ااعراف:(2)

 .17الشورى:(3)

 . 688/ 1شرح التصريح لألزهري  (4)



253 

 

 المسألة الثالثة: ما تبقى من زيادات متفرقة في اإلضافة:
ُِ َْ ددددددددددد  ُ َد ُ  ِحدددددددددددةُْوسُن ِ دددددددددددْ ُس ددددددددددد    

 
ُ َِددددددددددددددددددددددةُْ  (ُإسُب  و دددددددددددددددددددددده   ك َددددددددددددددددددددددِب  

َددددددددددَِ ى(ُفُ  َ ددددددددددد ُْ وددددددددددِ ْ ُِإَ دددددددددددَِف  ُ      
 

َُهددددددِ ْ َُلُْ  َ ددددددْ ُِوَمددددددُِ َُ  ددددددد َُْوبَدْ دددددد   ََ  
 َكَ دَْحدددددددددددددددددددددددددددددددَةُوَددددددددددددددددددددددددددددددد  َُْوَ َوََِلُْوإىَلُ 

 
ٌْ َدددددددددددددددددددُِوِكدددددددددددددددددددال  ُِك َ ِْ     فددددددددددددددددددد  ُث ددددددددددددددددددد

ُ و وِلُْ  ْ ُِبَ  ْددددددددددددددددددددددددددددد    وسُند َ   ِ ْددددددددددددددددددددددددددددد
 

ٌِددددددددد   َ ْ  ُ  ْ ُذَُإىلَُ دددددددددِ ُِجدددددددددْن ْ ( وست   
َُس َِ َِهددددددددددددُِفَددددددددددددِْ  َدَن ُْ    كدددددددددددده ُوبْ دددددددددددد  

 
  ُْ ( وددددددددددددالِ ُ وُدَحددددددددددددِسُ  َدَ دددددددددددد ُُْن     دددددددددددد  

 كدددددددددد ََُو مدددددددددد  ُ ددددددددددَ ُ إ  ددددددددددِ(ُ  ْ  َددددددددددَ ُْ 
 

ُنَددددددددددد  َ ْجنَدددددددددددِ ْ ون ِدددددددددددَةََُو َُو ْ ددددددددددد   وند  َة َُْو  
(. قوله: 1  الزيادة عبارة عن تمثيل لمسألة عدم جواز إضافة االسم لما اتحد  ) تابع 

 معه في المعنى فل يضاف لمنعوته وال لنعته وال لمؤكده.

من ااسماء التي ال تنفك عن اإلضافة ال لفظًا وال معنى  )حمادى(. قوله: 2
 وحمادى الشيء بمعنى غايته.

وفروعه  (ذو)لزم اإلضافة مما و  أوالت ذا إلى اس  جنس  ُمعتلى( )و لى. قوله: 3
كذي " إلى اسم جنس قياساً ( وال تضاف إال لوا وأوالت و ذوا وذوو وذات وذاتا وذوات وأ)

: نحو م سماعاً لَ وإلى عَ  (2)(چ چ )(1)(ڈ ڈ ژ) "ذي حسن"و "علم
 .(3)"ذو يزن وذو رعين وذو الكلع وذو سلم وذو عمرو وذو تبوك "

)كل وينفك عنها لفظًا لزم اإلضافة معنى مما و   ل وبعض. . . البيت(. قوله: )4
إال  انهما ال يكونان أبداً  عند التجرد منها معرفتان بنيتها والجمهور على أنهما( وبعض

                              
 .2الطلق:(1)

 .48الرحمن:(2)

 . 92-2/91والمطالع 2/514أنظر همع الهوامع (3)
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من هنا وهو كونهما عند القطع معرفتين و مضافين فلما نويت تعرف من جهة المعنى 
 .(1)لأوتعريفهما ب امتنع وقوعهما حاالً 

 في الفصل بين المتضايفين يجوز الفصل ب)إما( نحو:  : )إما(. قوله5

ة  م ررررررررررررررررررا إ ررررررررررررررررررا   وم  ا إم رررررررررررررررررر  رررررررررررررررررر   مهرررررررررررررررررا      
 

ررررررررررررررر       )2(  وإم ررررررررررررررا       و  ق رررررررررررررر       رررررررررررررر      م 
 

 

                              
 . 94-2/93والمطالع 2/517أنظر همع الهوامع (1)

( 62/ 1، وشـرح التسـهيل )89البيت من الطويل لتأبط شرًا واسمه ثابت بن جابر الفهمي والبيت فـي ديوانـه ص (2)
، 49/ 1( وهمــع الهوامــع 66/ 1( وخزانــة اادب )952(، ومعجــم الشــواهد )ص 242/ 1والتــذييل والتكميــل )

"خطتـا"، والمضـاف إليـه وهـو . والشاهد: في "خطتا إما إسار" حيث فصل فيه "إما" بـين المضـاف وهـو 52/ 2
 "إسار".



255 

 

 رابعًا: المضاف إلى ياء المتكلم
 المسألة األولى: قلب إلف لدى إلى على. . . 

ٌِدددددْ ُوَدددددَةىُإىلُعٌددددد َُ ددددد َُ  ْ َُو دددددمْيُُْ َو  
 َو مْيُْ

                                       
( االسمان، )إلى وعلىياء إذا أضيفتا إلى ياء النفس وكذا لدى( )في  تقلب االف       

 .(1) ، وبعض العرب تبقي االف سالمةالشيء وعلي   لدي  : نحو

 المتكلمالمسألة الثانية: ما يتعلق بقلب ياء 
                                     
 

ُكَُ  ْوَ دددددددددْ    َُِْو و دددددددددُِ دددددددددْ   ُِفْ ددددددددد ثِدددددددددْيَُْو  
َُكْ ددددددددِ َُ ددددددددُِنَددددددددال  َُ ددددددددَ   َو دددددددده ُدََحددددددددْ   

 
إْ ُنَددددددددددددددددددددددندْ  اَل(   ُِ ُِْو َِو ددددددددددددددددددددد  وف ِحددددددددددددددددددددد

ُوس   ْ  فدددددددددددَ ُنندددددددددددِِ َُجدددددددددددَِ ِتَُ مددددددددددد
 

ُ ددددددُِنَددددددال  ُوَكْ دددددد   (َو ف دددددد  َُْ َددددددْ     
ُنَدْ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ْ َ َُتَُ  ُو ب   َوِ ْ ُ     

 
وك دددددددد َُ    ُِ ُِ  دددددددد  َُتَُ ف حدددددددد ج مِعدددددددد (َو  

دددددددددددددددد ِ  ََ  ْ  ِ ُج  دددددددددددددددد َُعٌَدددددددددددددددد َُو    و ِ ب 
 

  ُِ و ٌ دددددددددددددد  ُِ   ََ(و ددددددددددددددَ   َُ فْدددددددددددددد ُِ ف حدددددددددددددد
المفرد الصحيح تفتح وتسكن أي في  والياءأي  )واليا سكون. . . إن تنقال(. قوله: 1 

الفتح أصل انه حرف واحد فقياسه : يجوز كل منهما وفي ااصل منهما خلف قيل
السكون أصل : وجزم به ابن مالك في سبك المنظوم وقيل التحريك به ثم سكن تخفيفاً 

انه حرف علة ضمير فوجب السكون كواو ضربوا وان بناء الحرف على حركة إنما 
حذفها أي الياء مع كسر المتلو  ر االبتداء به والمتصل بغيره ال تعذر فيه وقل  هو لتعذ

 خطاً  ،ووقفاً  بحذف الياء وصلً  (2)( ہ ہ ہ ہ )أي ما قبلها كقوله تعالى:
 ا كقوله:قلبها ألفً  وقل  

                              
 . 2/101والمطالع 530/ 2انظر همع الهوامع (1)

 .18-17الزَُّمر: (2)
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 (1)ا ويرويني النقيعم  أُ  ىإل أطوف ما أطوف ثم آوي 
 عليها كقوله:  حذف االف مع فتح المتلو به داالً  وقل  

 و سرررررررررررررررت  ررررررررررررررر    مرررررررررررررررا  رررررررررررررررات مررررررررررررررر 
 

    رررررررررررررررررررررن و    يرررررررررررررررررررررت و   رررررررررررررررررررررو  ي)2( 
أي إذا نودي المضاف إلى الياء فيه  (واألفصح الحلُف وكسُر ما تال ). قوله: 2 

خمس لغات السكون، والفتح، والحذف مع إبقاء الكسر، والفتح واإلبدال ألفًا، وحذف 
 االف وإبقاء الفتح، وأفصح هذه الخمس في حالة النداء الحذف وإبقاء الكسر، نحو:

 .(5) (4)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ) (3)(ې ې ې ى)

ت أب قلب إي إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أو )واجتماعا  شّل تا(. قوله: 3
التاء عوض من الياء ، و مكسورة وهو ااكثر ومفتوحة وبها قرئ في السبع الياء تاءً 

                              
؛ وبــل 19؛ ونــوادر أبــي زيــد ص195البيــت مــن الــوافر لنفيــع بــن جرمــوز الجــاهلي فــي المؤتلــف والمختلــف ص (1)

/ 4"نقـع"؛ والمقاصـد النحويـة  360/ 8؛ ولسـان العـرب 512؛ وشرح عمدة الحافظ ص54/ 5نسبة في الدرر 
أصـله: أمـي، فقلبـت . الشـاهد فيـه: "إلـى أمـا" إذ 531/ 2؛ وهمـع الهوامـع 206/ 2، 217/ 1؛ والمقرب 247

 الياء ألفا. 

/ 4؛ وأوضــح المســالك 390/ 1؛ واإلنصــاف 179، 63/ 2البيــت مــن الــوافر، بــل نســبة فــي ااشــباه والنظــائر  (2)
/ 1؛ وسـر صـناعة اإلعـراب 288؛ ورصـف المبـاني ص135/ 3؛ والخصـائص 131/ 1؛ وخزانة اادب 37

؛ 277/ 1"لهــــف"؛ والمحتســـــب  321/ 9؛ ولســــان العـــــرب 512؛ وشــــرح عمــــدة الحـــــافظ ص728/ 2، 521
 . 622/ 2؛ والممتع في التصريف 201/ 2، 181/ 1؛ والمقرب 248/ 4والمقاصد النحوية 

الشاهد فيه: "بلهف" حيث إن "لهف" منادى بحرف نداء محذوف، وهو مضـاف ليـاء المـتكلم المنقلبـة ألفـا المحذوفـة،  
 والفتحة دليل عليها، وأصله: يا لهفى. 

 .112اء:اانبي(3)

 .33يوسف:(4)

 . 103-2/102والمطالع 532/ 2أنظر همع الهوامع (5)
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إذ ال يجمع بين العوض  ومن ثم ال يجتمعان اختياراً المنقلبة عنها االف  ومن
 (1)والمعوض

ضاف لياء المتكلم نحو: )واعبد، أي في المنادى المندوب الم فرزا()وسواه أُ : . قوله4
 الحذف مع كسر المتلو أو فتحه أو ضمه والقلب ألفاً واعبَد، واعبُد، واعبَدا( ففي لغة 

، أي ما سوى ألف الندبة يفرز أي الف الندبة الجتماع ألفين وتحذفُ  تقلب ألفاً 
 يحذف.

 . المستعمل في إضافة ااسماء الستة: 5

ددددددددددد   ُْ و  دددددددددددَهُفَُ  دددددددددددُِ اُ  ددددددددددد ُ َِ
 

دددددددددددددْ   ُفَُ  وند  َُْبْدن ِمدددددددددددددْ ُوِف َُو ِْ ِمدددددددددددددْ (َهددددددددددددد  
أبي وأخي وحمي وهني بل رد انه إضافة ااسماء الستة إلى الياء يقال في  

. وأجاز المبرد أن يقال: (2)(ڳ ڳ ڳ) الياء نحو:المستعمل كاإلضافة إلى غير 
برد الواو التي هي ااصل وقلبها ياء وإدغامها في  "في  "ويقال في فم أبي  برد اللم، 

  .(3)" بإبقاء الميم الزائدةابنمي"في إضافة ابنم إلى الياء و ، بالرد فمي: ليالياء وق

                              
 . 104-2/103و 2/534السابقين (1)

 .23ص:(2)

 . 2/104والمطالع 535 -2/534أنظر همع الهوامع (3)
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 (1)المسألة الثالثة: الجر بالمجاورة:
َُعٌَددددددد َُْوم َددددددددِوَُ َ دددددددْ ُ   َ ُْ ثْد َدددددددَ َُ ددددددد  

 

و د  ِْكْ دددددددِةُفَدددددددِ ُْ  ْ دددددددِ َُو ُ ِ دددددددَ  ِفَُْوند     
َوَ ددددددْ ُ ْنددددددِ ُوَ دددددد   ُِ   ُْوَ ددددددْ ُ َددددددِ ْ َُعْ  دددددد

 
 ُ ُ َددددددددْةَُوَهددددددددَ دددددددد     ِ دددددددد  َُ ْوَُ َدددددددد ْْ ْ (بِن   

: أثبت الجمهور من البصريين والكوفيين الجر بالمجاورة للمجرور في نعت كقولهم 
 وتوكيد كقولهم:  "هذا جحر ضب خرب"

  ك  ررررررررررر     صرررررررررررال   ررررررررررر   و     ومرررررررررررات
 ك   

  ن  ررري  وصررر  إ      رررت عررر     ررر ن )2( 
زاد ، و بجر كلهم على المجاورة انه توكيد لذوي المنصوب ال للزوجات وإال لقال كلهن 

فإنه معطوف  (3)(ڀ ٺ ٺ) قوم عطف نسق كقوله تعالى:
. ضعيف جدا ولم يحفظ من كلمهم وذلك: "على وأيديكم انه موصول قال أبو حيان

والفرق بينه وبين النعت والتوكيد أنهما تابعان بل واسطة فهما أشد مجاورة من  ": قال
على المجرور الممسوح إشارة إلى  اآلية العطف في، و العطف المفصول بحرف العطف

ال يمتنع في القياس : "وقال، مسح الخف وزاد ابن هشام في شرح الشذور عطف بيان
: أما البدل فقال أبو حيان (4)"في مجاورة المتبوع جره على الجوار انه كالنعت والتوكيد

                              
، ومغنـــي 588/ 2، وشـــرح شـــذور الـــذهب للجـــوجري 67/ 1، والكتـــاب لســـيبويه196/ 1الجمـــل فـــي النحـــو للخليـــل(1)

 .1912/ 4، واالرتشاف895/ 1اللبيب

 2/292واللســان  2/75البيــت مــن البســيط، وهــو ابــي الغريــب، وهــو شــاعر مقــل. ينظــر معــاني القــرآن للفــراء  (2)
. وهــذا البيــت ال تقــوم بــه حجــة 5/93والخزانــة  2/55والهمــع  331وشــرح الشــذور البــن هشــام  895والمغنــي 

 كما ذكر ذلك البغدادي في الخزانة. 

ر )كلهم( لمجاورته المجرور وهـو )الزوجـات( مـع أنـه تأكيـد ل )ذوي( وهـو منصـوب. وهـذا يـدل علـى والشاهد فيه: ج
 2/75جواز الجر بالمجاورة في التأكيد أيضا وهو قول الكـوفيين وبعـض المحققـين، ينظـر معـاني القـرآن للفـراء 

 . 895والمغني ص 

 .6المائدة:(3)

 .430/ 1شرح الشذور البن هشام(4)
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فبعدت  (1)"وأما في البدل فل يحفظ ذلك من كلمهم، وال خرج عليه أحد ممن علمناه "
وأنكره أي الجر  (2)وكذا قال ابن هشام، مراعاة المجاورة ونزل منزلة جملة أخرى 

ذلك، وقصره الفراء على  وتأوال ما ورد من (4)وابن جني (3)بالمجاورة مطلقا السيرافي
 .(5)السماع ومنع القياس على ما جاء منه

  

                              
 .1914/ 4الضربارتشاف (1)

 .430/ 1شرح الشذور البن هشام(2)

 .328/ 2شرح الكتاب للسيرافي(3)

 .193/ 1الخصائص البن جني(4)

 . 106-2/104والمطالع 537 -2/535انظر همع الهوامع (5)
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 املبحث الاايي: اجلوازم وما تبقى من حروف املعايي
 أواًل: في الجوازم

 المسألة األولى: وجوب معنى االستقبال في الشرط وجوابه
   ددددددددددددددددددددددددددددِ َع ُ ِ دددددددددددددددددددددددددددد ِ ُ وَُذَو ُْ
 

 ُ ٌَْ (  دددددددددددددددددددددِو   وو  ن دددددددددددددددددددددُِ  ْ دددددددددددددددددددددَ   َد  
ان أي فعل الشرط وجوابه يجب فيهما معنى االستقبال  )ولي تيا مستقبلْي(قوله:  

، وفعل خلص المضارع لهأدوات الشرط من شأنها أن تقلب الماضي إلى االستقبال وتُ 
 ماضيين أو مضارعين أو متخالفين.الشرط وجوابه ال يكونان إال 

 : شرط الجواب اإلفادةالثانية:  المسألة
ِبَُ دددددد ُْ ُجددددددَِءُفَُ ددددددَ   وب ددددددَةُ ددددددِ  
 

ٌْ َددددددددددددددددددددددددَ  ُْ   و ددددددددددددددددددددددْي   ُ ددددددددددددددددددددددد و   ُ و د 
ُِْإفددددددددددددددددِ   (ُوفددددددددددددددددِء ُنَددددددددددددددددْة  هُ    ف دددددددددددددددد

 
دددددددددُِ د ْ ددددددددد  ََ َوَعندْ َة ُ إْ ُلَُْ ِ دددددددددْ َُ دددددددددْ  ُِ   

شرط الجواب اإلفادة فل يكون بما ال يفيد كخبر المبتدأ قوله: )ويلتزم فيه إفادة( أي  
فإن دخله معنى يخرجه  "زيد زيد"كما ال يجوز في االبتداء  "إن يقم زيد يقم"فل يجوز 

نبيه على العقاب فكأنه قال أريد به الت "إن لم تطع هللا عصيت": لإلفادة جاز نحو 
 .(1)وجب عليك ما وجب على العاصي

 المسألة الثالثة: شرط نيابة إذا عن فاء السببية: 
َُ دددددددددددددددَُِنْد َدَ ددددددددددددددد  (ِإَذَُ ِبغَدددددددددددددددْْيُِ ٌََدددددددددددددددِ     

 
و ُ وُِبَ ددددددددددددددددِ  و  ددددددددددددددددَهُ  ٌدددددددددددددددد   ُبددددددددددددددددَ   َو

إذا الفجائية في جملة اسمية غير طلبية وال ها نوب عنتو يقترن جواب الشرط بالفاء  
 منفية

                              
 . 2/554انظر الهمع(1)
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(قوله:  ال تدخل عليها  (إذا )فإن   " من الجملة الطلبيةبغير الطلبية"احترز  )بغير طلبيّ 
 "وإن أطاع إذا سلم عليه، إن يعص زيد إذا ويل له"ل يجوز ف

إن يقم زيد إذا ما عمرو "بغير المنفية من المنفية فل يجوز احترز  (ما انتفى : )قوله
 .(1)"قائم

 المسألة الرابعة: تتابع شرطين بعطف وبدونه: 

بُ    وإ ُ نددددددددددددددددددد ُ ددددددددددددددددددد  ِِ ُفدددددددددددددددددددِ َ 
 

 ) ُهددددددددددددددد َُهددددددددددددددد َُو  دددددددددددددددَ َب   ِوَ دددددددددددددددِبت 
إذا توالى شرطان دون عطف، فالثاني يقيد ااول، كتقييده بحاٍل واقعة موقعه،  

والجواب المذكور، أو المدلول عليه لألول، والثاني يستغنى عن جوابه، لقيامه مقام ماال 
 جواب له، وهو الحال مثال ذلك قوله: 

  إن تسرررررررررررررر  ي و   مررررررررررررررا إن ترررررررررررررر ع و   رررررررررررررر و 
 

 ممررررررررررررررررا م اقرررررررررررررررر  عرررررررررررررررر       هنررررررررررررررررا كرررررررررررررررر    )2( 

الشرط ااول هو صاحب " فإن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا"فهذا بمنزلة أن تقول:  
 .الجواب

ڭ ڭ ۓ ڭ ڭ ) قوله تعالى: هومن يفيد ما يفيده الحال من التقييد :والثاني

 دليل الجواب( ال ينفعكم نصحي)فـ (3)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
، وصاحب الجواب أول الشرطين، والثاني مقيد له مستغن عن جواب، المحذوف

                              
 . 113-2/112والمطالع 2/556السابق (1)

، وشـرح 193/ 2، والـدرر 358/ 11، وخزانة اادب 112/ 7البيت من البسيط بل نسبة في ااشباه والنظائر  (2)
 . 2/564، وهمع الهوامع 452/ 4، والمقاصد النحوية 614/ 2، ومغني اللبيب 596/ 3ااشموني، 

فاكتفى بجواب السابق « تذعروا إن»وقوله « إن تستغيثوا»الشاهد: هو االكتفاء بجواب واحد من الشرطين وذلك قوله 
 عن جواب الثاني مقيدا لألول كتقييده بحال واقعة موقعه والتقدير: أن تستغيثوا بنا مذعورين. 

 .34هود:(3)
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، من جعل الجواب غيكم ال ينفعكم نصحي ت أن أنصح لكم مراداً دوالتقدير: إن أر 
بعطف فالجواب إن توالى شرطان لألخير، وجعل جواب ااول الشرط الثاني وجوابه، و 

 .(2) (1)(ۇ ۆ ۆ ۈ)لهما معا، ومنه قوله تعالى:

 المسألة الخامسة: حذف الشرط والجزاء خاص بإن: 
ء ُ ددددددددددددد فِِ ُ ددددددددددددد ُْ وشدددددددددددد ئ َُو دددددددددددددَ    َو
 

ُِهندددددددددددددددَُِْ  َدنَدددددددددددددددْ (   إْ َُو  َ  ُدََحدددددددددددددددْ فَ 
ذكر ابن مالك ما يتعلق بحذف الشرط والجزاء وزاد السيوطي أن  هذا الحذف خاص   

 ب"إْن" كقوله :

رررررررررررررر      و إن    ق ا  ررررررررررررررت   ر م ررررررررررررررات      رررررررررررررر        
 

م ا ق ا  ررررررررررررررت   و إن  )3(  رررررررررررررران    قرررررررررررررر    م   رررررررررررررر    ك 

: "ال يعرف ذلك من غير )إْن( من أدوات الشرط" وأما حذف أدوات (1)قال أبو حيان 
الشرط فل يجوز ذلك ال في )إْن( وال غيرها من أدوات الشرط كما ال يجوز ذلك مع 

 .(2)حروف الجر وال الجزم

                              
 .37محمد:(1)

 . 116-2/115والمطالع 1614/ 3انظر: شرح الكافية البن مالك  (2)

ــافية 1/277البيــت مــن الرجــز لرؤبــة، وقــد ورد فــي: المقــر ب (3) ، 707، وابــن الن ــاظم 3/1610، وشــرح الكافيــة الش 
، 4/336، والهمـــع 1/195، والت صـــريح 4/436، والمقاصـــد الن حوي ـــة 852، والمغنـــي 189ورصـــف المبـــاني 

 . 186، وملحقات ديوان رؤبة 9/14، والخزانة 4/26وااشموني  

اهُد فيه:  رط والجزاء جميًعا بعد )إ ْن(؛ والت قدير: قالت: وإْن كان فقيرً الش  ا معَدًما رضيُته. )قالت: وإن( حيث حذف الش 
 وقبل البيت:

ـــــن ْ        ـــــي بعـــــًل َيُم ـــــت ل ـــــليمى َلْي ـــــت ُس  َقاَل
ــــــــد ي ثمــــــــن ْن ــــــــا ع   وحاجــــــــة َليســــــــت َلَه
ــــــــا ســــــــلمى َوإ ن ــــــــات اْلعــــــــم َي  َقاَلــــــــت َبَن

 

ـــــي وينســـــيني          اْلَحـــــَزنْ يغســـــل َعـــــن َرْأس 
ــــــــــــــُه َومــــــــــــــن ْن  مســــــــــــــتورة َقَضــــــــــــــاُؤَها م 
ـــــــــــــت َوإ ن ـــــــــــــرا معـــــــــــــدما َقاَل ـــــــــــــاَن َفق ي  َك
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 لها الصدارة: المسألة السادسة: أدوات الشرط 
ددددددددددددددْ ِئُ ددددددددددددددة  ُفَِ  دددددددددددددد ُْ   وِ َ َِ َُوش 
 

(  ْي َهددددددددددُِودددددددددد ُعددددددددددْ َُجددددددددددَ َء َُلُْ د ددددددددددَ  ُْ   
تقديم شيء من  ون ز ييجال  ذلكل، فاداة الشرط صدر الكلممذهب البصريين أن  

انها عندهم كأداة االستفهام وما ى اادوات، وال فعل الجواب عل، معموالت فعل الشرط
وإنما تقع مستأنفة أو ، وال يعمل ما قبلها فيما بعدها، النافية ونحوهما مما له الصدر

ووافقهم ، جواب الشرط على أداتهتقديم  كوفيون وجوز ال، مبنية على ذي خبر أو نحوه
، ومذهب جمهور البصريين المنع وجوزه قوم، فيما كان الشرط فيه ماضيًا، (3)المبرد

 .(4)نحو: "أقوم إن قمت" أو كانا معًا ماضيين، نحو: "قمت إن قمت"

 : المسألة السابعة: في إعراب أسماء الشرط واالستفهام

ُوٌِ   ددددددددددددددددددددددِ ُِ ند ْ ددددددددددددددددددددددَ ب   ُِ ٌَ ددددددددددددددددددددد   َو  ْ 
 

ملْدددددددددددددددددِ ُِ    ددددددددددددددددد ُ وَُ دَحدددددددددددددددددةَِوَُو
 وإْ ُنالهددددددددددددددددددددددددددددددددُِس   َُفم  دْ َددددددددددددددددددددددددددددددددةَ 

 
 َو دددددددد  َُوشدددددددد ئ ُعٌدددددددد ُ ددددددددَُِع  ِمددددددددَةَ 

 ُِْ ُبِدددددددددددددددد   وُ   ددددددددددددددددة  ُفَدددددددددددددددد ُ   دددددددددددددددد   
 

 ُِْ (كددددددددد َكُس ددددددددد  َِ  ُفدددددددددِدَح  ُنَدندْ  ددددددددد  
إذا وقعت ااداة الشرطية فمسألة في إعراب أسماء الشرط وأسماء االستفهام، هذه ال 

 "متى تقم أقم : "على مكان أو زمان فهي في موضع نصب على الظرف نحو
)أو( على حدث فمفعول مطلق وإال فإن وقع  (5)(ۈ ٴۇ ۋ ۋ)و

: فمبتدأ خبره فعل الشرط وفيه ضميرها وقيل "من يقم أقم معه : "بعدها فعل الزم نحو

=                              
 . 2426/ 5ارتشاف الضرب(1)

 . 117-2/116المطالع (2)

 . 2/68انظر: المقتضب  (3)

 . 2/117والمطالع 2/559الهمع (4)

 .78النساء:(5)
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بأنه أجنبي  د  ورُ ، في الخبر ان الكلم ال يتم إال بالجواب فكان داخلً  هو والجواب معاً 
 "من تضرب أضربه" و "من يضرب زيدا أضربه : "من المبتدأ أو متعد واقع عليها نحو

 "من تضربه أضربه" و "من يضربه زيد أضربه"فمفعول به أو واقع على ضميرها نحو: 
فالمسألة من باب االشتغال فيجوز في " هه أضربيمن يضرب يد أخ: "أو متعلقها نحو

أداة الشرط أن يكون في موضع رفع على االبتداء وأن يكون في موضع نصب بفعل 
  .(1)مضمر يفسره الظاهر بعدها ومثلها في هذا التفصيل أسماء االستفهام

                              
 . 119-2/118والمطالع 2/566الهمع (1)
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 (1)المسألة الثامنة: في )لو(: 
ُِ دددددهَُْو َن َُُوددددد ُدَحددددد  ُ ددددد ئُفَُمل ددددد ُْ  

 و َن ِ هُْ
   دددددددددددددددددِ   ُنالهدددددددددددددددددَُِو َِ دددددددددددددددددهُْودددددددددددددددددُْ 

َددددددددددد    ُْ  ددددددددددد   الُ   ددددددددددد ُو و  دددددددددددهُ  
 

َُودددددددددددةىُعمددددددددددد و ُبِدددددددددددَن ُْ و   ُ      دددددددددددة 
دددددددددددددددُِِفْ ددددددددددددددده ُبٌددددددددددددددد ُ وُ  ث َد َدددددددددددددددِ   جَ   

 
ُ وُِ دددددددددددُِعدددددددددددِ  ُبِ َدددددددددددِ(  ُبدددددددددددال     دددددددددددِ  

( الخلف في اإلعراب في مثل هذا لدى عمرو بنص. . . . عار بتا مبتدأ قوله: ) 
المشار إليه بعمرو  -فمذهب سيبويه  (2)(ۀ ۀ ہ) التركيب كقوله تعالى:

( وصلتها في مثل هذا التركيب مرفوع على االبتداء، وال  -وهو اسمه أن  محل )أن 
وقيل: الخبر محذوف، ثم يحتاج إلى خبر، الشتمال صلتها على المسند والمسند إليه، 

والزجاج  (3)قيل: يقدر مقدمًا أي ولو ثابت إيمانهم، وقيل: يقدر مؤخرًا، ومذهب المبرد
( في محل رفع على الفاعلية لفعل مقدٍر بعد لو، أي ولو ثبت أنهم  والكوفيين أن )أن 

ٍض أو ما (4)آمنوا، وجواب لو إما مضارع منفي بلم، نحو: }لو لم يخف هللا لم يعصه{
ڻ ڻ ڻ ) مثبت، أو منفي بما، والغالب على المثبت دخول اللم عليه، نحو:

                              
..                    1904 -1898/ 4. وارتشــــــــــــاف الضــــــــــــرب1641 -1628/ 3مالــــــــــــك شــــــــــــرح الكافيــــــــــــة الشــــــــــــافية البــــــــــــن(1)

 .359-337/ 1ومغني اللبيب

 .103البقرة:(2)

 . 3/77المقتضب (3)

قــال ابــن كثيــر ال إســناد لــه. انظــر: مســند أميــر المــؤمنين أبــي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه وأقوالــه  (4)
 . 681/ 2على أبواب العلم البن كثير
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والغالب على المنفي تجرده،  (2)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ) ومن تجرده منها: (1)(ۀ

 ومن اقترانه بها، قوله:  (3)(ڃ چ چ چ چ  ) منها، نحو:

 و ررررررررررررررررو ن  رررررررررررررررر   خليررررررررررررررررا  ملررررررررررررررررا    قمررررررررررررررررا
 

 و  رررررررررررررررررر     يررررررررررررررررررا  مرررررررررررررررررر     مرررررررررررررررررران)4( 

 المسألة التاسعة: )أما(:  
ُِ دددددددْ ُ ددددددد ء ُ و دددددددِ ُكمَمدددددددُِ ددددددد      دددددددِ
 

ُع ٌَِمددددددددد  ٌِدددددددددْ ُهددددددددد  ُِوَمْ ددددددددد   ِ(ِفْ ددددددددده َُ   
ٌِْ َهددددددددددددَُِوْددددددددددددَ ْ ُو دددددددددددد ُْ  ٌْددددددددددددِ ُِن  وفددددددددددددُِوِِ 

 
ُنُ   ُِبدددددددددالُ َددددددددددْ    ََ دددددددددْ فد    ِددددددددد ُْفَُونثددددددددِ ُدَح 

فهي  "مهما يكن من شيء"معناه: أما حرف لما(  لي هلي لمعنى عُ  فعلٌ  )وماقوله:  
، فليس فعل يلي هذا الحرف انه لو بعد حذفهما نائبة عن أداة الشرط وفعل الشرط معاً 

 لتوهم أنه فعل الشرط ولم يعلم إقامة الحرف مقام الفعل.وليه 

 المسألة العاشرة: )لوال(: 
ِ ُو جددددددددددددددد  ُفَِْوَ َ دددددددددددددددِ  وددددددددددددددد سَُ  نددددددددددددددد
 

ُِ َددددددددددددددددِ   دْ َددددددددددددددددة ُ   ددددددددددددددددُِ ددددددددددددددددِ   َجَ     
ُ د ْ ددددددددددددددددَ  ُ   ِ وددددددددددددددددال (ُوإ َُُْ ْوُ  ْث ِدددددددددددددددد    

 
  ُْ ددددددددددد ُو ح ددددددددددد  ُف ِو  دددددددددددهُ  ِكددددددددددد 

ٌ َددددددددددددددددددددددُِو  ددددددددددددددددددددددُِو ََُهددددددددددددددددددددددال ُ   و ث
 

َُوِ ْ ددددددددددددددددددددال  ُوَ  دددددددددددددددددددد    دََح  ددددددددددددددددددددُِو س 
أي إذا كانت لوال ولوما يدالن على  )جوابها ماو بما أو مثبت يقرن بالالم(قوله:  

امتناع الشيء لثبوت غيره، فإنهما يقتضيان حينئٍذ مبتدأ ملتزمًا حذف خبره وجوابًا 

                              
 .65الواقعة:(1)

 .70الواقعة:(2)

 .112اانعام:(3)

، والـــدرر 2/352، وااشـــموني 572/ 2، والهمـــع 2/260هـــذا بيـــت مـــن الـــوافر، وبـــل نســـبة، انظـــر: التصـــريح (4)
-2/121. فيه: لما فإن جواب لو اقترنت به اللم وهـو مـن غيـر الغالـب. وانظـر المسـألة فـي المطـالع5/101

122 . 
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مصدرًا بفعل ماض لفظًا ومعنًى، أو بمضارع مجزوٍم بلم، ويقترن ااول إن كان مثبتًا 
وإن كان منفيًا لم يقترن  (1)(ىئ يئ جب حب ) بلم مفتوحة، كقوله تعالى:

 (3) (2)( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )باللم، كقوله تعالى:

  

                              
 .31سبأ:(1)

 .21ور:الن(2)

 . 125-2/124المطالع (3)
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 املبحث الاالث: الكالم على بقية حروف املعايي
 يعد هذا المبحث بمجمله من زيادات السيوطي على ألفية ابن مالك وهو كاآلتي:

 المسألة األولى: الهمزة: 
  َ مدددددددددددددد   َُ  ددددددددددددددهُفَُِس ددددددددددددددِ ْ َِ ُِ
 

  دددددددددددددددددددددد ُ ُ دددددددددددددددددددددد  ُ سن ددددددددددددددددددددددةَ ُِ 
و  دددددددددددددددددد   ََ  ددددددددددددددددددَ َُو  ْ ددددددددددددددددددة َتَُو ََ  و فْد

 
ُِ  د ددددددددددددَ ى(  ْ ددددددددددددَ ُوعِ  دددددددددددد  وَ َ ددددددددددددَهَُوند 

بخلف ما عدا  الهمزة للستفهام والمراد به طلب اإلفهام وهي ااصل فيه لكونها حرفاً  
هذه من أدواته فلم تخرج عن موضوعها فلم تستعمل لنفي وال بمعنى قد بخلف هل 

 أي بجواز حذفها كقوله: نعدام)ومن ثم( أي من أجل أصالتها فيه اختصت باال
إ     ررررررررررررررررري   ط  رررررررررررررررررت ومرررررررررررررررررا  ررررررررررررررررروقا    

  ط  
 و     رررررررررررا   مررررررررررر  و و    ررررررررررري  ي  ررررررررررر )1( 

 "أزيد قائم أم عمرو"لطلب التصور نحو:  تردأراد أذو الشيب وسائر اادوات ال تحذ و  
بخلف )هل( فإنها  "أزيد قائم وأقام زيد"والتصديق نحو:  "أدبس في اإلناء أم خل"

على النفي كما تدخل على اإلثبات  ودخولها، للتصديق خاصة وبقية اادوات للتصور
وغيرها ال يدخل إال على اإلثبات خاصة ودخولها على )واو  "ألم يقم زيد : "نحو

 (2)(ڍ ڍ ڌ ڌ) العطف وفائه وثم( تنبيها على أصالتها في التصدير نحو:

بخلف غيرها من اادوات فل  (4)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) (3)(ھ ے )

ڄ  ) هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة نحو:يتقدم العاطف بل يتأخر عنه كما 

                              
القصائد الهاشـميات  -صلى هللا عليه وسلم-من الطويل مطلع قصيدة طويلة للكميت بن زيد في مدح آل النبي  (1)

 . 15ص 

 .9الروم:(2)

 .44البقرة:(3)

 .51يونس:(4)
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 (4)(ٿ ٿ  ) (3)(ۋ ۅ ) (2)(ڇ ڇ ڍ ) (1)(ڄ ڄ 

 .(7) (6)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) (5)(مئ ىئ  )

 المسألة الثانية: األلف اللينة: 
َجدددددددددددددددَ ى  ُِ ِِكن َُوٌدددددددددددددددْ  َُ ددددددددددددددد   َ وددددددددددددددد  
 

َُكدددددددددددددددد َُنَدددددددددددددددد ك َ َ(  ددددددددددددددددِ َ  وإنْْ  َفْ ددددددددددددددددالُ 
ويمتنع ، هاقبليال نوعان: أحدهما: ما يقبل الحركة، ويسمى الهمزة، والثاني: مااالف  

االبتداء به، ويسمى الحرف الهاوي واالف اللينة، وتأتي لمعاٍن منها: الفصل بين 
نحو: "اضربنان" ومنها اإلنكار، نحو: "أعمراه" لمن النونين نون النسوة ونون التوكيد في 

 .(8)قال "لقيت عمرًا"، ومنها التذكير: نحو: "رأيت رجًل"

 المسألة الثالثة: َأَلا
ُ دددددددددددددددِ ُِ ُ وعددددددددددددددد       سُو ح ددددددددددددددد   
 

ْ ددددددددددددددددددددددِ   ِِ (  َُِْو  كدددددددددددددددددددددد َكُوٌ ن  دددددددددددددددددددددد
، وتأتي حرف تحضيض وعرض، )أال( بفتح الهمزة والتخفيف حرف استفتاح وتنبيه  

، وهذه  ومعناهما طلب الشيء، ولكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحثٍ 

                              
 .91المائدة:(1)

 .62النساء:(2)

 .26التكوير:(3)

 .95اانعام:(4)

 .81اانعام:(5)

 .88النساء:(6)

 . 128-2/126والمطالع 583-582/ 2الهمع (7)

 . 2/128والمطالع 584/ 2الهمع (8)
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وتأتي للتنبيه فتدل على تحقق ( 1) (ژ ڑ ڑ ک ک ک  )تختص بالفعل نحو: 

 (2)(ڭ ڭ ڭ ڭ ) نحو: االسمية والفعلية وتدخل على الجملتينما بعدها، 

 .(4) (3)(ک ک گ گ گ گ )

 المسألة الرابعة: َأَما وأْي
ُو ْ ُنَددددددددددددددددددددددددِ  ُْ      ددددددددددددددددددددددددُِِوغَددددددددددددددددددددددددْْيُ و   
 

َ دددددددددددددددددِ ْ (  ددددددددددددددددد َُ   ٌدددددددددددددددددْ ُب دددددددددددددددددِ  ُ  ندْ  ِ    
 )أما( بالفتح والتخفيف )كأال( فهو حرف استفتاح وتنبيه ويكثر قبل القسم كقوله:  

  و  رررررررر    مررررررررا و  رررررررر      رررررررر  و ضرررررررر  
 و    

  مررررررررررات و حيررررررررررا و  رررررررررر    مرررررررررر     مرررررررررر )5( 
غضنفر "و "عندي عسجد أي ذهب")أي( بالفتح والسكون حرف للتفسير بمفرد نحو:  

، هذا إذا كان مفردًا وقد يقع عطف بيان على ما قبلها أو بدلوما بعدها  "أي أسد
 جملة كقوله: لل اً تفسير 

  مررررررررررر ن  وتررررررررررر ميم     ررررررررررر       نرررررررررررت
 م ن 

 وتق يمررررررررررررررررررررر    ررررررررررررررررررررر  إ      ق ررررررررررررررررررررر )6( 

  
                              

 .22النور:(1)

 .13البقرة:(2)

 .8هود:(3)

 . 129-2/128والمطالع 586/ 2الهمع (4)

/ 2؛ وشــرح أشــعار الهــذليين 118/ 5؛ والــدرر 281/ 23البيــت مــن الطويــل ابــي صــخر الهــذلي فــي ااغــاني  (5)
 . 155/ 2؛ ولسان العرب 567/ 2؛ والشعر والشعراء 210، 69/ 1؛ وشرح شواهد المغني 957

. 1/302يــة ، ومعجـم شــواهد العرب4/21، والــدرر 8/140البيـت مــن الطويــل، بـل نســبة، انظــر: شـرح المفصــل  (6)
. أنظــر المسـألة فــي: 2/590الشـاهد فيـه: أي أنــت مـذنب فــإن هـذه الجملــة مفسـرة مقرونــة بــ"أي". وانظــر الهمـع

 . 2/130والمطالع 2/590الهمع
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 المسألة الخامسة: إْي، أجل، جير، نعم، َبلى
ُو جدددددددددددددْهُجدددددددددددددِْيُنَدَ ددددددددددددد ُْ ب    إْ ُِ َدددددددددددددَ 
 

ْ (بَدٌَددددددددد ُودددددددددُْ ون ددددددددد ُِإْ ُ  دددددددددَهَُْوَ َ ددددددددد   
 في البيت من حروف الجواب خمسة: 

)نعم( بفتح النون والعين في أشهر اللغات وكسر عينها مع فتح النون لغة ااول: 
 وإعلماً  ،أما ما قام زيد نعم "قام زيد" :حرف للجواب تصديقا لمخبر كقولك لمن قال

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ) :وفي التنزيل ،نعم ؟هل جاء زيد :لمستخبر كقولك لمن قال

نعم وكذا لمن قال ال  "اضرب زيداً " :لطالب كقولك لمن قال ووعداً  (1)(ٿ ٿ ٿ ٿ
 :وبعد نفي نحو ،نعم :فيقال ،قام زيد :وهل تفعل وتكون بعد إيجاب نحو تضرب زيداً 

 .(2)نعم :فيقال  ،ما قام زيد

)إي( بالكسر والسكون حرف للجواب كنعم فيكون لتصديق المخبر وإلعلم الثاني: 
ونحوهن، و  "اضرب زيدا"و "هل قام زيد" و "قام زيد"المستخبر ولوعد الطالب وتقع بعد 

يب جت حت خت مت ىت يت جث  ) في أنها ال تقع إال قبل القسم كقوله تعالى: (نعم)تفارق 

أيضا إال بعد االستفهام كاآلية، وإذا وليها ونعم تكون مع قسم وغير قسم وال تقع  (3)(
فل يجوز فيها إال إثبات الياء فإن حذفت الواو ووليها لفظ  "إي وهللا: "حرف القسم نحو

 المستثنىهللا جاز فيها سكون الياء وحينئذ فيلتقي ساكنان على غير حدهما وهو من 
 .(4)نة مع الم هللا من قاعدة المنع )و( جاز أيضا فتحها وحذفها اللتقاء ياء ساك

                              
 .44ااعراف:(1)

 . 607/ 2الهمع (2)

 .53يونس:(3)

 . 2/131والمطالع 590/ 2الهمع (4)
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 للمخبر وإعلماً  )أجل( بسكون اللم حرف للجواب كنعم فتكون تصديقاً الثالث: 
واضرب  "وهل قام زيد "وما قام زيد "قام زيد"للطالب وتقع بعد نحو:  للمستخبر ووعداً 

لزمخشري وخصها قوم بالخبر دون االستفهام والطلب وعليه ا "وال تضرب زيدا"زيدا 
 قومخصها ابن خروف به في الغالب قال أكثر ما تكون بعده وخصها وابن مالك و 

بغير النفي والنهي وجعلها للخبر المثبت والطلب بغير النهي و خصها بعضهم بغير 
االستفهام أي بالخبر والطلب وقال ال تجيء بعد االستفهام وعن ااخفش هي بعد 

 .(1)الخبر أحسن من )نعم( و )نعم( بعد االستفهام أحسن منها

بالكسر على أصل التقاء الساكنين كأمس والفتح للتخفيف كأين وكيف  الرابع: جير
 قوله:كحرف للجواب كنعم 

 (2)تصدق )ال( إذا تقول جير         إذ تقول )ال( ابنة العجير        

أصلي االف وليس أصلها بل العاطفة بعد  ،)بلى( حرف مرتجل للجوابالخامس: 
وتختص بالنفي وتثبته سواء كان  النفي في الفعل واالف زائدة عليها دخلت لإليجاب

أو مقرونا باالستفهام حقيقيا كان نحو  (3)(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) :مجردا نحو

ڱ ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) :أليس زيد بقائم فيقال بلى أو توبيخا نحو

أجري النفي مع  (5)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) :نحو أو تقريرياً  (4)(ڱ ڱ ں ں ڻ

                              
 . 591/ 2الهمع (1)

ــافية  وقــد ورد فــي:واهد التــي لــيس لهــا قائــل. البيــت مــن الرجــز وهــو مــن الشــ (2) ، والجنــى 2/884شــرح الكافيــة الش 
اني   .496 /2، والهمع163، والمغني 434الد 

 .7التغابن:(3)

 .4-3القيامة:(4)

 .172ااعراف:(5)
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لو قالوا نعم  :التقرير مجري النفي المجرد في رده )ببلى( ولذلك قال ابن عباس وغيره
وأما وقوعها بعد االستفهام  ،ووجهه أن )نعم( تصديق للخبر بنفي أو إيجاب ،كفروا

فهو إما قليل أو من  (1)بلى()أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا  المثبت في حديث
 .(2)تغيير الرواة كما تقرر في غير ما موضع

 المسألة السادسة: سوف: 
 ُْ ُنن ددددددد  ُوذ ُ َ دددددددْ َ َُو ددددددد ُدَحددددددد     

 وذ ُْ
ددددددددِ (    َُِ ٌ    دددددددد ت ُِ ددددددددْ ُ دددددددد َ ُوَفْ دددددددد

السين وسوف كلهما للتنفيس أي تخليص المضارع من الزمن الضيق وهو الحال  
إلى الزمان الواسع وهو االستقبال قال البصرية وزمانه مع السين أضيق منه مع سوف 

نظرا إلى أن كثرة الحروف تفيد مبالغة في المعنى والكوفيون أنكروا ذلك ورده ابن 
ائ ەئ ەئ ) :احد في الوقت الواحد قال تعالىمنهما على المعنى الو  تبعاً  (3)مالك

 (5)(مب ىب يب جت ) (4)(وئ وئ ۇئ

وبالقياس على الماضي فإن الماضي  (7)(ڳ ڳ ڳ ڳ ) (6)(ڀ ٺ )
والمستقبل متقابلن فكما أن الماضي ال يقصد به إال مطلق المضي دون تعرض لقرب 

                              
 . 131/ 8صحيح البخاري، كتاب اايمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى هللا عليه وسلم  (1)

 . 2/132والمطالع 591/ 2الهمع (2)

 .27/ 1شرح التسهيل البن مالك(3)

 .146النساء:(4)

 .162النساء:(5)

 .4النبأ:(6)

 .4التكاثر:(7)
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ڌ ڌ ڎ ) :أو بعد فكذلك المستقبل وتختص سوف بدخول اللم نحو

 وبجواز فصلها بالفعل ملغي نحو:  (1)(ڎ 
 ومررررررررررررررررررررا      و ررررررررررررررررررررو  إ ررررررررررررررررررررا      
 

  قرررررررررررررررررررررررررو     ح ررررررررررررررررررررررررر     نسرررررررررررررررررررررررررا )2( 

 المسألة السابعة: قد:  
َُكدددددددد َُ ُون   دددددددد   ُ   ددددددددت  َ  ددددددددْةُدَحدددددددد     
 

ددددددددددددددَ َ    ُ ٌِْ دددددددددددددده  َُونَدْ  ُنَدَ   دددددددددددددد    دَحدددددددددددددد   
دددددددددددددددددةُُِوِإ دددددددددددددددددُِنَدددددددددددددددددْة  ه ُ دددددددددددددددددِ  لَُيْم   

 
َددددددددددددددددد   ُِ  َُم  ُ  ثْد َددددددددددددددددد     ددددددددددددددددد ُ ددددددددددددددددد    

ْ ُ نددددددددددددددددُِْبغَددددددددددددددددِْيَُْوَ َ دددددددددددددددد ُِ   ٌ  وف دددددددددددددددد
 

  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ  دددددددددددددددددددددددددددددد  ( 
المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف قد حرف يختص بالفعل   

تنفيس فل يدخل على الجامد كعسى و )ليس( وال اإلنشائي كنعم وبئس وال المنفي وال 
المقترن بما ذكر وهي معه كالجزء ومن ثم ال يفصل منه بشيء فيقبح أن يقال قد زيدا 

 رأيت إال بقسم كقوله:

 . . . أخالد قد وهللا أوطأت عشوة

( و )قد وهللا أحسنت( وتكون للتوقع من المضارع كقولك سمع )قد لعمري بت ساهراً و 
يقال قد فعل القوم ينتظرون فومع الماضي  قد يقدم الغائب اليوم إذا كنت تتوقع قدومه

 :الخبر ومنه قول المؤذن قد قامت الصلة ان الجماعة منتظرون لذلك وفي التنزيل

                              
حى:(1)  .5الضُّ

 -صــنعة ثعلــب  73هــذا بيــت مــن الــوافر لزهيــر بــن أبــي ســلمى المزنــي، انظــر: ديــوان زهيــر بــن أبــي ســلمى ص (2)
طبعــة  -هـــ(، وبتحقيــق كــرم البســتاني  1363بالقــاهرة، وطبــع دار الكتــب )نشـر الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر 

 المكتبة التجارية. -هـ( وبشرح ااعلم الشنتمري  1379دار صادر، بيروت )

والشاهد فيه: وسوف إخال أدري: فقد فصلت سوف عن الفعل بفعل ملغى وهـو: إخـال وسـبب إلغائـه هـو وقوعـه بـين 
 . 2/133والمطالع 594/ 2لهمعسوف والفعل. وانظر المسألة: ا
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انها كانت تتوقع إجابة هللا عز وجل  (1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)
لدعائها، لتقريب الماضي من الحال تقول قام زيد فيحتمل الماضي القريب والماضي 
البعيد فإذا قلت قد قام اختص بالقريب والتقليل مع المضارع نحو قد يصدق الكذوب 

ومع  (2)(ڦ ڦ ڄ ڄ ) :وقد يجود البخيل والتحقيق معهما مثاله مع الماضي

 والتكثير كقوله: (3)(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)رعالمضا

 .(4)كأن أثوابه مجت بفرصاد قد أترك القرن مصفرا أنامله

 المسألة الثامنة: كل
                                    
   
 

ِدددددددددددددددددد ُْ  ددددددددددددددددددم  ِ ُ َددددددددددددددددددْةُ   دددددددددددددددددده ُوٌشِ   ك 
َ ددددددددددددددددد   ُِ  ْوم  دددددددددددددددددِ َُو ْْ ْ دددددددددددددددددَ َ َِتَُون   ِوم 

 
وَ ْجددددددددددددددَ َُ  ددددددددددددددَ   ُ  َ دددددددددددددد  ِ (   ُِ  َُجْ دددددددددددددد

والمعرف  (5)(ں ں ڻ ڻ ) :كل اسم موضوع الستغراق أفراد المنكر نحو 

 "كل زيد حسن : "نحو وأجزاء المفرد المعرف (6)(ی جئ ):المجموع نحو

                              
 .1المجادلة:(1)

 .9الشمس:(2)

 .64النور:(3)

علــى أن قــد تــأتي  223/ 4، وهــو مــن شــواهد الكتــاب49البيــت مــن البســيط لعبيــد بــن اابــرص فــي ديوانــه ص (4)
بمعنى ربما، والشاهد فيه هنا قوله: "قد أترك" حيث جاءت "قد" مع المضارع للتقليل، وااجود أن تكون للتكثيـر 

 . 2/134والمطالع 595/ 2في موضع التمد ح واالفتخار. وانظر المسألة في الهمع

 .185آل عمران:(5)

 .95مريم:(6)
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فإن أضفَت الرغيف إلى زيد فإذا قلت: "أكلت كل رغيف لزيد" كانت لعموم اافراد، 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ) :ارت لعموم أجزاء فرد واحد، كقولهص

بترك تنوين قلب، وبتقدير كل بعد قلب، ليعم أفراد القلوب، كما عم كل  (1)(ژ
 .(2)أجزاء القلب

 المسألة التاسعة: كلما: 
ُوِ ْددددددددددددددَ َ  َُنَ دددددددددددددد ُْ ٌ مددددددددددددددُِ دددددددددددددد      وك 
 

ْ ُوَ ِِ دددددددددددددد ِِ ُ ددددددددددددددةُوَجددددددددددددددْ (  ب دددددددددددددد  َجَ 
كلما ظرف يقتضي التكرار مركب من )كل( و )ما( المصدرية أو النكرة التي بمعنى  

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ) وقت ومن هنا جاءتها الظرفية كقوله تعالى:

ااصل كل رزق ثم عبر عن معنى  فإما أن يكون  (3)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
وتحتاج إلى جملتين أحدهما مرتبة على عن الزمان،  يبالمصدر بما والفعل ثم أن

 (4)(ک گ گ گ ) ااخرى ويجب المضي في صدر كل منهما، نحو:

 (6)(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )و (5)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )و

                              
 .35غافر:(1)

 . 136-2/135المطالع (2)

 .25البقرة:(3)

 .56النساء:(4)

 .20البقرة:(5)

 .38هود:(6)
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 .(2()1)(ۅ ۉ ۉ ې ې )

 المسألة العاشرة: كال
ُب دددددددددددددددددد    ُ ُ َْجدددددددددددددددددد ُِ َكددددددددددددددددددال  وِددددددددددددددددددَ  ْ    

 
وإْ ُوٌن ْ دددددددددددددددددددددددِ (   ُِ  وَكدددددددددددددددددددددددَ َسُدََح  ددددددددددددددددددددددد

ااكثر على أنها بسيطة وقال ثعلب هي مركبة من كاف التشبيه وال النافية  (3)()كل 
 .قال وإنما شددت المها لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء الكلمتين

على أنها حرف ردع وزجر ال معنى لها عندهم إال ذلك حتى إنهم يجيزون  (4)وااكثر
ة منهم متى سمعت )كل( في أبدا الوقف عليها واالبتداء بما بعدها وحتى قاله جماع

سورة فاحكم بأنها مكية ان فيها معنى التهديد والوعيد وأكثر ما نزل ذلك بمكة ان 
 -لما رأوا أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها -أكثر العتو كان بها وزاد قوم 

إلى ى يصح عليها أن يوقف دونها ويبتدأ بها ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعن معنى ثانياً 
 (6)حاتم يب. والثاني: اقال تكون بمعنى حقاً  ومتابعيه لكسائي: أحدها: ل(5)ثلثة أقوال

                              
 .7نوح:(1)

 . 2/600والهمع 137-2/136المطالع (2)

عبـد هللا بـن (،المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسـم بـن 577/ 1انظر:)الجنى الداني في حروف المعاني(3)
ااسـتاذ محمـد نـديم فاضـل، -هـ(، المحقق: د فخر الـدين قبـاوة 749علي  المرادي المصري المالكي )المتوفى: 

 .1م، عدد ااجزاء:  1992 -هـ  1413لبنان، الطبعة: ااولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 .2370/ 5مذهب الخليل وسيبويه وعامة البصريين، االرتشاف(4)

 .250/ 1مغني اللبيب(5)

هو: سهل بـن محمـد بـن عثمـان بـن القاسـم النحـوي، أبـو حـاتم السجسـتاني البصـري.إمام فـي النحـو واللغـة وعلـوم (6)
القــرآن والشــعر، ومصــنفاته جليلــة فــاخرة.ورث عــن أبيــه مائــة ألــف دينــار، فأنفقهــا فــي طلــب العلــم وعلــى أهلــه، 

 .152-151/ 1سين ومئتين. انظر: البلغةوكان إمام جامع البصرة. مات سنة خمس وخم
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قال تكون بمعنى والفراء  (1)لنضر بن شميل. والثالث: لقال تكون بمعنى أال االستفتاحية
ائ ەئ ) فتكون حرف تصديق وتستعمل مع القسم وخرج عليه قوله تعالى: ونعم إي

 .(3)والقمر فقال معناه إي (2)(

 المسألة الحادية عشر: لّما: 
دددددددددددددددُِوجددددددددددددددد   ُو جددددددددددددددد   ُدََحْ فدددددددددددددددِ   َوم 
 

 ملددددددددددددُِ  دددددددددددد ُو ددددددددددددِ ُ دددددددددددد   ُ ْ فددددددددددددِ 
و ِ ددددددددددددددددددهُ    وُجٌ دددددددددددددددددد ُن   دددددددددددددددددد  َُو

 
ْ ُ  ْ ددددددددددددددددددد َدْ َمه (  دددددددددددددددددددُِودَحْ ف ددددددددددددددددددد  جَ   

وجماعة حتى (5)والفارسي (4)وجود لوجود والقول بظرفيتها رأي ابن السراج حرف لما 
وهو حسن  :)حين( وعبارة ابن مالك بمعنى )إذ( قال ابن هشام ىقالوا إنها ظرف بمعن

ومذهب سيبويه أنها حرف وتقتضي  (6)،انها مختصة بالماضي وباإلضافة إلى الجملة
والعامل فيها  "لما جاءني أكرمته : "نحو (7)اوجود أوالهم ددت ثانيتهما عنج  جملتين وُ 

ڀ  ) كالمثال المذكور وكقوله تعالى: اتفاقاً  ماضياً  على الظرفية جوابها ويكون فعلً 

                              
النضـــر بـــن شـــميل بـــن خرشـــة المـــازني، التميمـــي، البصـــري أبـــو الحســـن، أحـــد أصـــحاب الخليـــل. إمـــام فـــي اللغـــة (1)

واانسـاب، صــاحب غريــب ونحــو وقفــه وعــروض وشــعر. صـدق، ثقــة. ومــن مصــنفاته: كتــاب الصــفات، كبيــر، 
 .305/ 1اجم أئمة النحو واللغةمات في سنة أربع ومائتين. انظر: البلغة في تر 

ثر:(2)  .32المد 

 . 602-2/601والهمع 138-2/137المطالع (3)

 .157/ 2 ااصول في النحو البن السراج(4)

 .319/ 1إليضاح العضدي (5)

 .369/ 1مغني اللبيب(6)

 .234/ 4الكتاب (7)
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ڦ ڦ ڄ ) نحو: وجوز ابن عصفور كونه مضارعاً  (1)(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

والجمهور أولوه بالماضي أي جادلنا والجواب  (2)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
وجوز ابن مالك كونه جملة اسمية مقرونة بالفاء أو بإذا محذوف أي أقبل يجادلنا 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ) (3)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) الفجائية نحو:

فمنهم مقتصد وقيل في آية الفاء إن الجواب محذوف أي انقسموا قسمين  (4)(ڄ 
 .(5)وقد يحذف الجواب لدليل كاآلية المذكورة

 المسألة الثانية عشر: هل: 
ب دددددددددة ُف ددددددددده َُجدددددددددال(نَدْ ددددددددد  ُوسَُ ددددددددد  ُ  

 
 ِو ٌَددددددددددِ َُو  ددددددددددة تُهددددددددددهُو ددددددددددُِنَددددددددددال 

" هل قام زيد وهل زيد قائم"نحو:  ، دون التصورلطلب التصديقحرف موضوع  هل 
باإليجاب، فل تدخل على نفي فل يقال: " فل يقال " هل زيد قائم أم عمرو" ويختص 

هل لم يقم زيد" وال تدخل على اسم بعده فعل في االختيار، فل يقال "هل زيد قام" 
 .(6)بخلف الهمزة في الجميع

  

                              
 .67اإلسراء:(1)

 .74هود:(2)

 .32لقمان:(3)

 .65العنكبوت:(4)

 . 2/222والهمع 139-2/138المطالع (5)

 . 2/607والهمع 2/140المطالع (6)
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 المسألة الثالثة عشر: التنوين: 

ف دددددددددد ُنندددددددددد   ُ   ُِ   ندددددددددد   ُن دددددددددد ىُو ظدددددددددد
 

ُكددددددددددددددددد َُ ْددددددددددددددددد ُ    فمندددددددددددددددددُْننددددددددددددددددد   
ُوس  ُوذوُنَدَ ِب دددددددددددددددددددددددددددددددده   وِعددددددددددددددددددددددددددددددددَ   

 
َُو دددددددددددددددددُِ َدددددددددددددددددال(   نَد  دددددددددددددددددة ُذَُنَددددددددددددددددددَ    

أشار ابن مالك إلى التنوين في ألفيته بكلمة واحدة وزاد السيوطي التعريف واانواع،  
ال خطًا هذا أحسن حدوده وأخصرها وأوجزها إذ سائر  نون تثبت لفظاً  هو: التنوينف

 النونات المزيدة الساكنة أو غيرها تثبت خطًا وهو أربعة أقسام:
يدخل في االسم المعرب المنصرف داللة على أصالته إذا لم يبن ولم  ااول: تمكينٌ 

 أيضاً  يمنع الصرف لسلمته من شبه الحرف ومن شبه الفعل ومن ثم سمي صرفاً 
منع من  :رف في تنوين التمكين الذي إذا حرمه االسم لمشابهة الفعل قيلفالص

 .الصرف
الثاني: تنكير يلحق بعض المبني كأسماء اافعال وااصوات فرقا بين المعرفة والنكرة 

آخر وهو مسموع في باب اسم الفعل ومطرد في كل علم مختوم  وسيبويهٍ  صهٍ  :نحو
 بَويه.

عن مضافها إذا حذفت  ( و )بعضًا( )وأيًا( عوضاً لً الثالث: عوض يلحق )إذ( و )ك
ژ (3)ژ پٻ ٻ پ پژ  (2) ژ جئ حئ مئ ژ(1) ژڄ ڄ ڄ ژ :نحو 

المتناهي المعتل اللم إذا حذفت ياؤه رفعًا وجرَا كجواٍر وغواٍش عوضًا و  (4) ژک گ گ 
 من الياء بحركتها.

                              
 84الواقعة: (1)

 40يس: (2)

  253البقرة: (3)

 110اإلسراء: (4)
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فإنه في مقابلة النون في  ،مسلمات :الرابع: مقابلة في باب جمع المؤنث السالم نحو
 نحو : مسلمين.

وأما تنوين الترنم ففي الروي المطلق في لغة تميم يأتون به بداًل من حرف اإلطلق 
وهو االف والواو والياء لقطع الترنم الحاصل بها بخلف لغة الحجاز فإنهم يثبتون 

 .(1)، وهذان ال يعدان من أقسام التنوين، لثبوتهما في الخطالمدة
  

                              
 . 621-618/ 2والهمع 147-2/146المطالع (1)



 

 

الفصل السادس: يف العوامل والتوابع وأبنية الفعل والتصريف 
 اإلعاليل

 

 المبحث األول: في العوامل
 

 المبحث الثاني: في التوابع
 

 المبحث الثالث: في األبنية
 

 المبحث الرابع: في التصريف اإلعاللي
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الفصل السادس: يف العوامل والتوابع وأبنية الفعل 
 والتصريف اإلعاليل

 األول: يف العواملاملبحث 
 المسألة األولى: في أقسام الفعل من حيث العمل:

ُ وُنَدَ دددددددددددددة ُْ  َو  دددددددددددددهُإ دددددددددددددُِذوُوددددددددددددد و  
 

ُهددددددددد َُوهددددددددد َُ    دددددددددةُفَدَ دددددددددةُْ وُ  ددددددددد  
  وُو ددددددددددد     ُ مدددددددددددُِعٌددددددددددد َُ َ ددددددددددد  ُْ 

 
ُوَنَ دددددددددد َُْندددددددددد ُ  ُو  ددددددددددةت    ددددددددددْ ت 

وزاد  ذكر منها ابن مالك قسمين التعدي واللزوم أربعة أقسامالفعل من حيث العمل  
ال يوصف بلزوم وال تعد وهو الناقص كان وهو ما واسطة قسمين: قسم  عليه السيوطي
 "كشكر ونصح"الستعماله بالوجهين  يوصف باللزوم والتعدي معاً قسم و  ،وكاد وأخواتهما

 "كلته"ه ومثلُ  "نصحت له"و "نصحته"و "شكرت له"و "شكرته"صح فإنه يقال على اا
ولما تساوى فيه االستعماالن  "عددت له"و "عددته"و "وزنت له"و "وزنته"و "كلت له"و

 .(1)برأسه صار قسماً 

 المسألة الثانية: تعريف المتعدي وبعض أوزان الالزم:
ُب دددددددُ ْ ُ دددددددَُِ ددددددد  ُ   ددددددد    ُْ فِمل  َدَ دددددددةِ  ِْ  

 
 ُْ ِْ ْ ُإذَُعدددددددد ُدَحدددددددد ِ َُجدددددددد   ُ َدْغ َدددددددد (ِ ْندددددددد  

َُعٌَدددددددددددددد    و ددددددددددددددْي   َُوددددددددددددددال   ُ ددددددددددددددَُِ   
 

   ْوُفَد  ددددددددددددددددال(َُ ددددددددددددددددِد    ُ وَُعددددددددددددددددَ  ُ  
ٌَدددددددددددددَهُ َنْدَ  دددددددددددددهَُ  (ُ وُْ ِوَُفْدَ ٌَددددددددددددده َُفْدَ ندْ  

 
ْ ُِوَ َدَحددددددددددة ُ َدَ ددددددددددْ َ    َددددددددددِوََ ُ ددددددددددُِع ددددددددددةِ 

فهــــو  ربَ منــــه اســــم مفعــــول بــــدون حــــرف جــــر كُضــــ ىيبنــــ. تعريــــف المتعــــدي وهومــــا 1 
 .مضروب

                              
 .149-2/148والمطالع 8-3/7الهمع(1)
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ل( بضم العين وال يكون هذا الوزن إال افعال السجايا ومـا عُ )فَ . من أوزان اللزم وزن 2
 .أشبهها مما يقوم بفاعله وال يتجاوزه كظرف وعذب وجنب

 .ى( كانقطع وانصرف وانقضلَ عَ فَ انْ ) أوزان اللزم وزن . ومن 3

 المسألة الثالثة: التعدي بالهمز وحذف حرف الجر الُمَعّدي: 
دددددددددددَمِِ ُ د ْ  َُ ْ َُعٌَددددددددددد َُو   َ ددددددددددد َُْودََحْ ف ددددددددددد  

 
   مددددددددددددد   (َُودَحددددددددددددد ِ َُجددددددددددددد ُُْوَعدددددددددددددةِ  ُِ 

ُكدددددددددددد (ُو ْ ُو   ُإ  ُِْ  ددددددددددددْ  ٌْددددددددددددَ  ْذُلُْ د   
 

 ُِْ ُوِ ددددددددد  فَِْنِ ددددددددْ ُ ِوَُْجددددددددد  ْ ُِبَ دددددددددمِ  
َُ دددددَُِوَ دددددْ (  ُوَ دددددْ ُ  ددددد  :ُجددددد    ن ددددد  

 
ُفَِ  دددددددددد ُْ   وفَُمددددددددددهِ ُذ ددددددددددِ ُ ٌدددددددددد  

 بــالهمزة نحــو: يعــد(إذا كــان الفعــل الزمــًا، وأريــد تعديتــه إلــى مفعــول )بهمررز . قولــه: 1 

 .(2)(ڌ ڌ ڎ ڎ ) (1)(ىئ ىئ)

يحذف حرف الجر اطرادًا مع كي مثل: "جئت كي تكرمني" أي  )مع كي(. قوله: 2
لكي وال يحذف معها إال اللم وهي حرف علة حينئٍذ، هذا ما زاده السيوطي ويحذف 

 الجار كذلك مع أْن وأن  وهذه قد ذكرها ابن مالك وزاد السيوطي عليها اآلتي:

 (4)قال الخليل (3)بعد الحذف فيه خلف وأنْ  محل أن   أي )وفي محل خلف(قوله: 
على الغالب فيما ظهر فيه اإلعراب مما حذف منه وقال  وااكثر نصب حملً 

 جر لظهوره في المعطوف عليه في قوله:  (1)الكسائي

                              
 .20ااحقاف:(1)

 .11غافر:(2)

. 682ومغني اللبيـب  .634/ 2.وشرح الكافية الشافية البن مالك329-325/ 1انظر: الخلف في االنصاف  (3)
 .150 /2وشرح التسهيل البن مالك

/ 2. وقد سها ابن مالك عندما ذكـر أن مـذهب الخليـل الجـر كالكسـائي فـي شـرح التسـهيل127 -126/ 3الكتاب(4)
فــي مــذهب الكســائي قــال أنــه النصــب والصــحيح مــا قررنــاه .  ، وكــذلك ابــن عقيــل فــي شــرحه علــى االفيــة150

= 
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 ومرررررررررررررررا   ت  ي ررررررررررررررر   ن ت رررررررررررررررون ح ي رررررررررررررررة
 

 إيل و   يررررررررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررررررررا    طا  رررررررررررررررررررررررر  )2( 
: (4)وغيــره (3)أبــو حيــان أشــار بــه إلــى مــا قالــه )فاألصررح نصررب. . . البيررت(. قولــه: 4 

ه أنـه نصـب يعـن الخليـل أنـه جـر وعـن سـيبو (6)وصـاحب البسـيط  (5)وأما نقل ابن مالـك"
عن الخليل أنه نصب وأما سيبويه فلـم يصـرح  (7)سبيويهفوهم ان المنصوص في كتاب 

 .(8)"فيه بمذهب

 المسألة الرابعة: تعدي الفعل ولزومه:  
دَحددددددددددددددددة ُو ددددددددددددددددِ مل  ددددددددددددددددة ُ ددددددددددددددددُِوَ   َو
 

ُِْ دددددددددددددددد   َُنَ َمدددددددددددددددد    ِسثنددددددددددددددددِ ُ نن دددددددددددددددد
 

=                              
: )وأما نقل جماعة منهم ابن 682. وقال ابن هشام في المغني 133/ 2انظر: هذا التتنبيه في حاشية الصبان

 مالك أن الخليل يرى أن الموضع جر وأن سيبويه يرى أنه نصب فسهو(.

لف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي (المؤ 58/ 1ينظر مذهب الكسائي في )معاني القرآن(1)
هـ(، المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشـلبي، 207الفراء )المتوفى: 

 مصر، الطبعة: ااولى. –الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة 

الشاهد فيه: جر المعطوف علـى المصـدر المـؤول مـن )أن( وصـلتها . و 93البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه (2)
 وهو )دين( مما يدل على أن  )أْن( وصلتها في محل جر بعد حذف الجار. 

 .18-16/ 7التذييل والتكميل(3)

 .682ابن هشام في المغني (4)

 .150 /2ذكره في شرح التسهيل  (5)

مام العالم ضياء الدين أبو عبد هللا م(6) حمد بن علي  اإلشبيلي، ويعرف بابن العْلج، وكان ممن  أقام بـاليمن، هو: اإل 
(،المؤلــف: حســن 149هـــ . انظــر: )الكشــف عــن صــاحب البســيط فــي النحــو  851وصــن ف بهــا، تــوفي ســنة 

 -محـرم  78-77العـددان  - 20موسى الشاعر، الناشر: الجامعة االسلمية بالمدينة المنورة، الطبعة: السـنة 
 .1م، عدد ااجزاء:1988هـ/1408 جمادى اآلخرة

 .127 -126/ 3الكتاب(7)

 . 2/152والمطالع 10-3/9انظر: الهمع (8)
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ُ ْ ْ دددددددددددِهُفَُ  دددددددددددَِ َُ َ دددددددددددودَحْ ف ددددددددددد   ُْ وند 
 

ددددددةْ ُف  َُكددددددَ َُْ دددددد َدْغَ َ ُ َ  ُ  َ ددددددْ (َ  دددددد   
َُكَ دددددددددددددددِ  ِْ  و دددددددددددددددُِإىلَُثنددددددددددددددد ُبةونِددددددددددددددد

 
ُن ُذَُ وذَك(ُذوَُْئِ َ ددددددددددددِ   ودَحدددددددددددد   

ُذوُنَدَ دددددددددددددددة  َُو َُ  ْوِ ْ ددددددددددددددده َُ َِْ َ ددددددددددددددد ُْ َو  
 

َُكَ غَددددددددددددددددددددددْ (     ن دددددددددددددددددددددد ُ وُ  دددددددددددددددددددددد  
عدي مـن اافعـال غيـر النواسـخ ومـا تركزت الزيادات على إضافة نوعين من أقسام المت 

 تعلق ببعضها من أحكام والزيادات كاآلتي:

أي القســم الثــاني مــن أقســام الفعــل المتعــدي مــا  )ثانيرره لجررر. . . فرري أخررر(. قولــه: 1
أفعـال وهـي  وسمع حذفه من الثـاني مـع يتعدى الثنين أولهما بنفسه والثاني بحرف الجر

 ، وأمر كقوله:قومه أي من (1)(ۈ ۈ ٴۇ قال تعالى: ،اختار

 (2)فقد تركُتَك ذا ماٍل وذا َنَشب         َأَمرْتُك َالخَير فاْفَعْل ما ُأمرَت به     
ودعوتــه  ،يتــه أبــا الحســننَ وكَ  ،ســميت ولــدي أحمــد"ا نحــو: َعــى بــالتخفيف ودَ َنــى وكَ وســم  

 ًا"زيد

 الشاعر: )واستغفر( قال

 (3) َواْلَعَملُ  رب اْلعباد إَلْيه اْلَوْجهُ           هُ لست محصيَ  أْسَتْغفر هللا َذنباً      

 .(1)(ۈئ ۈئ  وهدى نحو:

                              
 .155ااعراف:(1)

، وينسـب إلـى ديـوان العب ـاس 63هذا البيُت مـن البسـيط، وُينسـب إلـى عمـرو بـن معـدي كـرب، انظـر: ديوانـه ص (2)
ى فيهـا الفعـل ال ـذي 46بن مرداس ص اهد فيه: )أمرتك الخير(، و )أمرت به( فإن  العبـارة ااولـى قـد تعـد  . والش 

ى إلـى ل منهمـا بنفسـه، وهـو الن ائـب عـن الفاعـل،  هو )أمر( إلى مفعولين بنفسه؛ وفي العبارة الث انية قد تعـد  ااو 
 .  وإلى الث اني بحرف الجر 

 . 17/ 1البيت من البسيط، ولم ينسب إلى قائل معين وهو من شواهد: الكتاب لسيبويه:  (3)

 



287 

 

يجوز حذف أحد المفعولين من ذاك أشار به القسم الثـاني مـن أقسـام  )وذاال(. قوله: 2
 الفعل المتعدي ما يتعدى الثنين أولهما بنفسه والثاني بحرف الجر.

. ). قوله: 3 التعـدي تـارة مـا وصـف بأي القسـم الرابـع:  . . البيرت(والفعل ي تي ذو تعردّ 
 ه"فغـر فـوه وشـحا"بمعنـى فتحـه و "كفغـر فـاه وشـحاهواللزوم تـارة أخـرى باعتبـار المعنـى، "

 .(2)بمعنى انفتح وكذلك زاد ونقص 

=                              
 .3اإلنسان:(1)

 . 17-3/8والهمع 155-2/153المطالع (2)
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 المسألة الخامسة: التصرف والجمود:  

ُوَجِِ ددددددددددددددددددددةُ    َو  ددددددددددددددددددددهُذوُن دددددددددددددددددددد    
 

ْ ُ َددددددددددددددددددددددددده َُوَن دددددددددددددددددددددددددَِ َُوَِ   (   فمْنددددددددددددددددددددددددد
 وجامــد، الخـتلف زمانـه وهـو كثيـر، متصـرف وهـو مـا اختلفـت أبنيتـهإلـى الفعـل ينقسـم  

للنفــي  واالســتثناء قــل  ، ومنــه غيــر مــا مــر مــن النواســخوهــو بخلفــه وهــو ألفــاظ معــدودة، 
رجـلن  قـل   و ،قـل رجـل يقـول ذلـك: بصفة مطابقة لـه نحـو متلواً رفع الفاعل ، ويالمحض

، وال يســـتعمل منـــه إال لفـــظ الماضـــي، ومنهـــا )تعـــال( وال بمعنـــى مـــا رجـــل ،يقـــوالن ذلـــك
دون  (1)(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ يستعمل منه إال لفـظ اامـر، قـال تعـالى:

 .(2)الماضي والمضارع

 بئسما: المسألة السادسة: التنصيص على مذهب سيبويه في 

ِ  ِدددددددددددددددددد ُ   و ددددددددددددددددددُِبِِ ْئَ ددددددددددددددددددَمَُِْ ددددددددددددددددددََتَْوَُ  
 

 ) ددددددددددددددددددددد  َو ِْ(ُفَِعددددددددددددددددددددده ُ و  د   َوِ ددددددددددددددددددددد دْ َدَ ْ 
فاعـل. وقولـه:  (4)ااكثرون ذهبوا على أن ما تمييز وسـيبويه (3)(ڤ ڦ)في  

أي التمييــز يرفــع إبهــام المميــز، ومــا تســاوى المضــمر فــي اإلبهــام، فــل يكــون  )وميررزوا(
 تمييزًا فهي تامة معرفة بغير صلة.

 المسألة السابعة: في التعجب:  
ْ ُ دددددددددددُِ فَ دددددددددددَهَُ ْفِ دددددددددددْهَُعدِ  َدددددددددددِ  وِ ْنددددددددددد
 

ٌْددددددَ ُذََكَُنِ ددددددْ َُوَهددددددَ َُ  ِ َددددددِبُُ ُْ ُ َْجددددددوِن  
َُوِ دددددددددددددددهُِ  ٌْددددددددددددددد   ْ ُجدددددددددددددددَِ ُو   ودَح ف ددددددددددددددد

 
ون ِدددددةَُُِ ْوِ ْ دددددِهُ وُِ وظ دددددْ  ُِ  َ(َُْفِ دددددهُِ َو  

 
                              

 .64آل عمران:(1)

 . 2/156المطالع (2)

 .90البقرة:(3)

 .155/ 3الكتاب(4)
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و  دددددددده ُبدددددددد َُ ددددددددُِوَ فْدَ ددددددددَهَُْ  دَُ نَدددددددد ُْ َو  
 

دددددددددددددددددددَِ ُِإْ  ُ   دددددددددددددددددددة  ُنَدَ ددددددددددددددددددد ُْ   إسُبِْ
َعٌدددددددددد ُ  َ  دددددددددد َُْوَ ددددددددددُِه نَددددددددددُِ   دْ َددددددددددة ُ   

 
َُن َ دددددددددددددددددددددْ (ُنْددددددددددددددددددددد   ُذَتُ     دددددددددددددددددددددِ  

كرم هللا  بالنداء كقول علي المتعجب منه من أفعل يفصلأي  )والندا(. قوله: 1 
 .(1)(مجدالً  : )أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعاً وجهه

الزائدة  بغير كان (أفعل)بين )ما( و وال يفصل . . . البيت()والفصل بين ما. قوله: 2
 (.ما كان أحسن زيداً  :)نحو

في محل أنها نكرة تامة  )ما(في إعرابااصح  . . . البيت(وما هنا مبتدأ ). قوله: 3
وساغ االبتداء بها، انها في تقدير التخصيص، والمعنى شيء مبتدأ خبره ما بعده رفع 

 .(2)عظيم أحسن زيداً 

 المسألة الثامنة: في المصدر واسمه: 
َُِْمل ددددددددددددة  ُإْ ُ دََحدددددددددددده ََُمَددددددددددددهَُْكِ ْ ٌدددددددددددد  

 
ُوَ ْ ُ وُ دددددددُِ   دددددددِفُِ  وَُ ددددددد َُفُِ  َ  ُُْْ ددددددده   

  َُ ددددددددددددددددددد   َْ  َ ْوُسُ وكدددددددددددددددددددَِ ُ  ْ ددددددددددددددددددد  َُ   
 

ُ  ْ دددددددددددددم َُ   َْ  و دددددددددددددْي ََُمْددددددددددددد  و  َُووَدددددددددددددْ 
 ُ ْ  ٌ ْ ُوف ددددددددددددددددددددددد َم َْ ظَددددددددددددددددددددددد ُ ودَحْ ف ددددددددددددددددددددددد  

 
َ   ْوَ(  دددددددددددددددَ ُف مدددددددددددددددَُِ ددددددددددددددد  ِ   ُ ْ  وك ن ددددددددددددددد

 َُ (َُْوُفِعددددددددده  ووإْ ُن ِ دددددددددْ ُ ِوظَدددددددددْ     
 

ْ ُنَدٌَدددددددددددددْ َ  َُكِمدددددددددددددْهُِ دددددددددددددُِوددددددددددددد ِْ      وِددددددددددددد
(ُس  دددددددددَ َُْ ددددددددد  َُمل دددددددددةِ َُمل مددددددددد ِ   َ   وَك

 
َُجدددددددددال  ٌْددددددددد   ْوغَدددددددددْي ُذوُ   َُو  ذوَُعٌَددددددددد  

يعمل المصدر عمل فعله بشروط ذكر ابن  . . . البيت(وكان مفردا  مكبرا   ). قوله: 1 
 وزاد السيوطي هنا أربعة هي:(3)مالك منها واحدًا 

                              
 هذه المقالة تروى في كتب النحو ولم أجد لها أصًل في كتب ااثر.(1)

 . 167-2/164والمطالع 23/ 3الهمع (2)

 قوله: وشرط ذا االعراب إن يضفن ال ... لليا كجا أخو أبيك ذا اعتل (3)
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وال  "ك زيدايربتضعجبت من "ل يعمل مثنى فل يقال: ااول: أن يكون مفردًا ف
 "عجبت من ضرباتك زيدًا". مجموعاً 

 ".كعرفت ضربيك زيدا"مصغرا يعمل ل الثاني: أن يكون مكبرًا ف

 ال يكون مجرورًا بالباء، فل يقال: "عجبت بضربك زيدًا". الثالث: وأن

 "هو المحسن قبيح"و "كضربك زيدا حسن" مضمراً الرابع: أن يكون ظاهرًا فل يعمل 
اإلضمار  مما ذكر يزيل المصدر عن الصفة التي هي أصل الفعل خصوصاً  ان كلً 

لم وال ضمير اسم فإن ضمير المصدر ليس بمصدر حقيقة كما أن ضمير العلم ليس بع
 .الجنس اسم جنس

، معموله ال يحذف المصدر باقياً أي  . . . البيت(وحلفه وفصله محتظر ). قوله: 2
يجوز لدليل انه كالمنطوق كما يحذف : وقيل. انه موصول والموصول ال يحذف

، وال يفصل من معموله بتابع، أو غيره المضاف لدليل ويبقى عمله في المضاف إليه
فصل بين الموصول وصلته، فل يقال: "عجبت من ضربك الشديد زيدًا" و "وال كما ال ي

 من شربك وأكلك اللبن"، وال يخر عن معموله كما ال يؤخر الموصول عن صلته.

(. قوله: 3 يضاف المصدر إلى الظرف، فيعمل فيما بعده رفعًا، ونصبًا نحو:  )لظرف 
 "عرفت انتظار يوم الجمعة زيد عمرًا".

يـر غاسـم المصـدر إن كـان أولـه ميمـًا مزيـدة ل ()وكهو اسر  المصردر الميمريّ . قولـه: 4
 مفاعلة، ويسمى الميمي فيعمل بل خلف، انه مصدر في الحقيقة كقوله: 

ررررررررررررررررررررررررررررر        ررررررررررررررررررررررررررررري   إن  م  رررررررررررررررررررررررررررررا        م 
 

  هررررررررررررررررررر     سررررررررررررررررررر    يرررررررررررررررررررة   ررررررررررررررررررر )1( 
                               

ي دهبــل الجمحــي وللعرجــي البيــت مــن الكامــل، واختلــف فــي قائلــه، فقــد نســب للحــارث بــن خالــد المخزومــي وابــ (1)
ـــد المخزومـــي  ـــيم( بـــدل )أظلـــوم(. ينظـــر : شـــعر الحـــارث بـــن خال أيضـــا، وفـــي شـــعر الحـــارث المخزومـــي )أظل

م. ولهذا البيت قصة عند أهل اادب وقعت للمازني، 1972، تحقيق: جمعه د/ يحيى الجبوري بغداد 123ص
 . 7/111تنظر في معجم اادباء 

= 
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 .(1)فمصابكم مصدر بمعنى إصابتكم

 المسألة التاسعة: في اسم الفاعل: 

ُإ ُ ُ    دددددددددددددد  ُِك  ٌددددددددددددددَُْ دددددددددددددد  ُفِعدددددددددددددده 
 

َ (َُو َدددددددددددددْةَُوِلُُْعددددددددددددد ُِ  ددددددددددددد   َْ َمل دددددددددددددْ ُ     
مـــن شـــروط عمـــل اســـم الفاعـــل عمـــل فعلـــه أن يكـــون مكبـــرًا فـــل يعمـــل  )مكبررررا (قولـــه:  

 مصغرًا: "فل يجوز هذا ضويرب زيدًا".

 المسألة العاشرة: الترجيح في صيغ المبالغة: 
ْ ُ فَُ َ ددددددددددددددددد ِ (ُذوَُ ْ ِ دددددددددددددددددهُِ  َوِ ْنددددددددددددددددد
 

َُفِ  ددددددددددددددددددددهُِ  ثْدددددددددددددددددددد   ُِ ددددددددددددددددددددْ َُفِ دددددددددددددددددددده  َْ  ِو
فـــي إعمــــال صـــيغ المبالغـــة فأعملهــــا  (2)أشـــار بـــه إلــــى الخـــلف )فررري األصررررح(قولـــه:  

انهـــا زادت علـــى معنـــى الفعـــل إعمالهـــا  ون أنكر الكوفيـــوالبصـــريون تبعـــًا لـــه فـــ (3)ســـيبويه
 فمــا ورد بعــدها منصــوباً  ولــزوال الشــبه الصــوري أيضــاً بالمبالغــة إذ ال مبالغــة فــي أفعالهــا 

 .فبإضمار فعل يفسره المثال و أنكر أكثر البصريين ااخيرين أي فعيل وفعل لقلتهما

 المسألة الحادية عشر: عمل اسم المفعول: 

ْ ددددددددد ُ  ُ  ْ نََُو َُ ْ ُ  َ دددددددددَِ ُسْ ددددددددد     ُِْ ددددددددد  
 

ْ َُْيْ َُ  َُوِ دددددددددددددْ  ُ وفُِذبْددددددددددددد   نِدددددددددددددْ (َ ْ ددددددددددددد    
أي ال يعمل ما جاء بمعنى المفعول وهـو بغيـر صـيغته  )وفي ذبح وشبه يمتنع(قوله:  

 كذبح وقتيل.

=                              
ميمـي، وهـو )مصـابكم( فيمـا بعـده حيـث نصـب )رجـًل( علـى المفعوليـة، والتقـدير: إن والشاهد فيه: إعمـال المصـدر ال

 إصابتكم رجًل. 

 . 171-2/168والمطالع 66-54/ 3الهمع (1)

 .319 -309/ 10انظر الخلف بالتفصيل في التذييل والتكميل(2)

 .110/ 1الكتاب (3)
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 المسألة الثانية عشر: الصفة المشبهة: 
 وْنَدددددددددددددددددددددُِ ِ ددددددددددددددددددددد  ُف ددددددددددددددددددددد ُوس
 

ُ وُ ددددددددددُِ ف ِ دددددددددداَلُ  (نَدْ مدددددددددده ُفُ ددددددددددِبت   
 ُ َُعٌَدددددددددد   وُ جندددددددددد    وهنددددددددددَُِون دددددددددد    

 
َُجددددددددددددَ ِْ ْ دددددددددددد  َُ  ُِْ   دددددددددددد    اَل(وُنشدددددددددددد    

 ال تعمل الصفة المشبهة في مفصول عنها. )أو ما فصال(. قوله: 1 

( أن النصـــب فـــي الفاعـــل علـــى المفعـــول، . . . البيرررت)وهنرررا النصرررب علرررى. قولـــه: 2
والنصب في الصـفة المشـبهة علـى التشـبيه بـالمفعول بـه فـي المعرفـة، وعلـى التمييـز فـي 

 .(1)النكرة

 المسألة الثالثة عشر: في عمل أفعل التفضيل:  
ْ َُمل ْ ٌَددددددددددددددددَتَُ ْن دددددددددددددددد   ُبَددددددددددددددددال   وَنْ دددددددددددددددد  
 

ٌْددددددددد ُ   ُِْف مدددددددددَُِْعددددددددد ََُُوَ ْ  ددددددددد سُ ُ   ال(بِددددددددد  
به فإن  المطلق وال المفعول ال ينصب المفعولأفعل التفضيل  على أن النحاة أجمع 

ۇئ ۆئ  ) ورد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل كقوله تعالى:

فحيث هنا مفعول به ال مفعول فيه وهي في موضع نصب  (2)(ۆئ ۈئ ۈئ
 . (3)بفعل مقدر يدل عليه )أعلم(

 َو ن دددددددددددددددددُْفَُ   دددددددددددددددددِ ُفَُ   دددددددددددددددددِ ُِ
 

جددددددددددِ  َُُْو دددددددددد  ُ   ُكثددددددددددْيَُ  و  دددددددددده (   َو
 

                              
 . 181-2/180المطالع (1)

  .124اانعام:(2)

 . 2/185والمطالع 96-3/95الهمع (3)
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بمعمول له كقوله تعالى:  (أفعل)مع مجرورها من  (من)تفصل أي  : )والفصل(قوله
وبالتمييز نحو: "زيد أحسن مااًل منك"  (1)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )

 وبالظرف نحو: "أنت أحظى عندي منه".

 األصوات واألفعال: المسألة الرابعة عشر: أسماء 
 إْ ُن ددددددددددددددددد ُِو  دددددددددددددددددَة َْ ِ ُ  ِ َ دددددددددددددددددِ
 

 َعٌ دددددددددددَ ُ  وندددددددددددَ ُإو دددددددددددَ ُ َ ْعِ َ دددددددددددِ( 
ُعندددددددددددددُْف  ُكمدددددددددددددُِ نددددددددددددد ب   ودَحْمدددددددددددددْ

 
ُِْ وْن دددددددددددددددددددد  ْ ُلُ  ْددددددددددددددددددددَ ْ ( عمِوِدددددددددددددددددددد  

َُْوم ْ ددددددددددددددددَم ُِ َوَلُْ د ددددددددددددددددَؤ  ْ ُ  َددددددددددددددددِت  و    
 

دددددددددددددد ُِ   ِْ   ددددددددددددددُِ  ددددددددددددددْ (ُوندددددددددددددد ِ ِ َُْ ُند َن
. : )أعرةا(. قوله1   اسم فعل أمر واالف لإلطلق بمعنى َتنح 

أي ال تحذف أسماء اافعال باقيًا معمولها  (ت)لقنه ل  يحلف. . . ما لحق. قوله: 2
وال تعمل فيما قدم عليها، بل يجب تأخير معمولها، فل يقال: زيدًا دراك، وال تلحقها 
ضمائر الرفع البارزة: ولهذا حكم بفعلية هات وتعال، التصال ضمير الرفع البارز بهما 

 .(2)تين وتعالينفي قولك: هاتي وتعالي، وهاتيا وتعاليا وهاتوا وتعالوا، وها

 (3)المسألة الخامسة عشر: في الظرف والمجرور: 
َُو ددددددددددددددد و  ُإْ ُ د ْ َ َمدددددددددددددددةَ   َوظددددددددددددددد   
 

ُبَدددددددددةَُ  َت   َكِو  دددددددددِ ُ  فدددددددددْ ُفدددددددددِعالُ   
َُِْسب ددددددددددةَ  و  ددددددددددَهُجددددددددددِ ُف دددددددددد  ُِ  دَحْ مدددددددددد

 
ُإْ ُ ددددِ  جدددد   َُوَ  َعَ َمددددةَُ ددددُِكمددددُِهدددد    

دددددددِ فَِ  و ِ ددددددده َُو  ددددددده َُوددددددد  ُ َدددددددْةُدَح   َو
 

  ُ  َُِْْ َ دددددددددددددددددددددددددٌُِِ وُذَِ ُإْذُ  ُف  ددددددددددددددددددددددددد  
ٌِ َ دددددددددددددُِ و  دددددددددددددِهُ وُْ  ُِ  دددددددددددددْةُع   َوَوَج ددددددددددددد

 
 َُ ْ ْ ُ ََ ْوَ  ْشددددددددددددددِ  ُِِْ ْ  دددددددددددددد وُ ددددددددددددددُِف دددددددددددددد  

 
                              

 .6ااحزاب:(1)

 . 2/191المطالع (2)

، والتـــذييل 716 /1وشـــرح الشـــذور للجـــوجري  ،578 ومغنـــي اللبيـــب ،44/ 1انظـــر المســـألة فـــي: االنصـــاف(3)
 . 197-2/192والمطالع 117-3/113، الهمع48/ 4والتكميل
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ئدددددددددددة ُودَحددددددددددد  َُس ددددددددددد ثنِِءُ ددددددددددد   سَُ 
 

ُوو دددددددددددددددددددده َُو  ندددددددددددددددددددد ُْ  ُوكددددددددددددددددددددِ     ب 
ددددددددددد     ُ   َ َ وُ دددددددددددةُو ِ دددددددددددالإ ُدَحدددددددددددِسُ   

 
  وُ ددددددددددددددددددد َُ  وُ ددددددددددددددددددد   ُ وَُ دددددددددددددددددددَثال 

ْ ُإس  دددددددددددددددددددددْ َ ُ َدددددددددددددددددددددةِ  َْ ْو َو    َ دددددددددددددددددددددة  ُِ 
 

 ) َُ س  ُ وُوددددددددددددددددددددددددددددددددددددةو ه   ِوَمدددددددددددددددددددددددددددددددددددِِن  
هذه اابيات كلها من زيادات السيوطي على ألفية ابن مالك وهي فيما يتعلق بعمل  

كالوصف على نفي أو استفهام أو  اإذا اعتمدف الظرف والمجرور عمل الفعل،
ما في  :نحو (1) ا ما بعدهما فاعلً عَ فَ موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال رَ 

وزيد  ،وجاء الذي في الدار أبوه ،ومررت برجل معه صقر ؟وأفي الدار زيد ،الدار أحد
ان ااصل عدم  ؛ثم قال ااكثرون بوجوبه (2)ومررت بزيد عليه جبة ؟عندك أخوه

والظرف خبر  وقال قوم هو راجح ويجوز مع ذلك كونه مبتدأ مؤخراً  ،قديم والتأخيرالت
وأوجب  ،ويجوز كونه فاعلً  ،وقال قوم الراجح فيه االبتدائية، (3)مقدم واختاره ابن مالك

واختلفوا على ااول هل العامل للرفع على الفاعلية  ،فهذه أربعة مذاهب قوم،االبتدائية 
عنه  تهاأو العامل هما نياب (،استقرـ)ي هو متعلقهما المقدر بالفعل المحذوف الذ

والمختار الثاني بدليل امتناع  :قال في المغنى: على قولين ،لقربهما منه باعتمادهما
واختار  (4)ولو كان العامل الفعل لم يمتنع "زيد في الدار جالساً  : "تقديم الحال في نحو

المرجحين  لولتعاد»قال السيوطي:  ،ااول ان ااصل في العمل الفعل (5)ابن مالك
فإن لم يعتمدا على شيء مما ذكر  (6)«في اإلمامة أرسلت الخلف من غير ترجيح

لألخفش والكوفية في إجازتهم  فاالبتدائية واجبة خلفاً  ،في الدار أو عندك زيد: نحو

                              
 .1/44العباس المبرد من البصريين. االنصافمذهب الكوفيين وأي الحسن ااخفش في أحد قوليه وأبي (1)

 .579-578مغني اللبيب(2)

 .49/ 1تسهيل الفوائد (38)

 579مغني اللبيب (4)

 .1/318هذا ما ذكره ابن هشام في المغني وقد رجح ابن مالك في شرح  تسهيل الفوائد اسم الفاعل(5)

 .113/ 3الهمع (6)
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ليقهما أي الظرف والمجرور حيث الوجهين ان االعتماد عندهم ليس بشرط يجب تع
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) :وقعا بفعل أو شبهه وقد اجتمعا في قوله تعالى

 :أو ما فيه رائحته كقوله (1)(ڦ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .              (2)ض األحيان ـــــال بعـــأنا أبو المنه

 وقوله: 
      رررررررررررررررر  ماويررررررررررررررررة إ  مرررررررررررررررر    مقرررررررررررررررر  )3(
 

 ......................................
أو ، الشجاع: فيتعلق )بعض( و )إذ( باالسمين العلمين لما فيهما من معنى قولك .

معنى الجود ولو  منفتعلق الظرف لما في حاتم  ،فلن حاتم في قومه: وتقول، الجواد
ولم  فإنه متعلق ب )أرسلنا( مقدراً  (4)(ڭ ۇ ۇ ۆ ) :كقوله تعالى مقدراً 

ۅ  ) على ذلك ومثله:لكن ذكر النبي والمرسل إليهم يدل سال و يتقدم ذكر اإلر 

بشيء، أحدها:  تعلقتال أي وأحسنوا بالوالدين إحسانًا وتستثنى أحرف  (5)(ۅ

                              
 .7الفاتحة:(1)

المنهــال، وهــو مــن بنــي أســد، واســمه: أبوعيينــة بــن المهل ــب، وتكملتــه )لــيس علــى صــدر البيــت مــن الرجــز ابــي  (2)
 . 273/ 3حسبي بضؤالن( والبيت من شواهد ابن جني: الخصائص 

/ 5صــدر بيــت مــن الرجــز وعجــزه )وجــاءت الخيــل أثــافي وزمــر( لعبيــد هللا بــن ماويــة الطــائي فــي لســان العــرب  (3)
ــه أو لفــدكي بــن 563، 347/ 2لفــدكي بــن عبــد هللا فــي الــدرر "نقــر"، ولــه أو لــبعض الســعديين أو  231 ، ول

، ولبعض السعديين في شـرح شـواهد اإليضـاح 559/ 4أعبد المنقري أو لبعض السعديين في المقاصد النحوية 
 . 173/ 4، والكتاب 359ص

 .73ااعراف:(4)

 .83البقرة:(5)
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معنى التعلق وذلك ان  (1)(جح مح جخ ):و )من( في (الباءـ)زائد كال الحرف
قصرت عن الوصول إلى ااسماء فأعينت على  االرتباط المعنوي وااصل أن أفعاالً 

ولم يدخل للربط إال اللم  والزائد إنما دخل في الكلم تقوية وتوكيداً  ،ذلك بحروف الجر
 (3)(ېئ ېئ ىئ ) (2)(ڱ ڱ ں )المقوية فإنها تتعلق بالعمل المقوي نحو: 

التحقيق أنها ليست بزائدة محضة لما تخيل في ان  (4)(ىئ ی ی ی  )
العامل من الضعف الذي نزل منزلة القاصر وال معدية محضة الطراد صحة إسقاطها 

قيل انها بمنزلة الحرف الزائد فلها منزلة بين منزلتين. وال تتعلق لعل الجارة في لغة عُ 
عدها على الخبرية في أال ترى أن مجرورها في موضع رفع باالبتداء بدليل ارتفاع ما ب

 قوله: 
   ررررررررررررررر   ي  مل رررررررررررررررو   ممررررررررررررررر  ق يررررررررررررررر  )5(
 

 ......................................
بمنزلة لعل في أن ما بعدها مرفوع المحل  ت الضمير انها أيضاً لوال إذا جر  وال تتعلق  ...

حروف االستثناء خل وعدا وحاشا إذا خفضن انهن لتنحية الفعل  تتعلق ال. و باالبتداء
عما دخلن عليه كما أن إال كذلك وذلك عكس معنى التعدية التي هي إيصال معنى 

الكاف التي للتشبيه قاال إنه  تتعلق ال: و (6)الفعل إلى االسم قال ااخفش وابن عصفور
                              

 .79النساء:(1)

 .91البقرة:(2)

 .107هود:(3)

 .43يوسف:(4)

(5) ، ــْوَت َجْهــَرًة ( وهــو لكعــب بــن ســعد الغنــوي  هــذا عجــز بيــٍت مــن الط ويــل، وصــدره: )َفُقْلــُت: اْدُع ُأْخــَرى َواْرَفــع  الص 
( لفــظ )أبـــي( علــى لغـــة ُعَقْيـــٍل.  ـــاهُد فيــه: )لعـــل  أبــي المغـــوار( حيـــث جــر  ب )لعـــل  . والش  وُينســب لســـهم الغنــوي 

ـــه علـــى  ـــا المغـــوار( وال شـــاهد في ـــوادر أبـــي زيـــد ويـــروى: )لعـــل  أب ـــُت فـــي: ن ـــة. ينظـــر هـــذا البي واي ، 37هـــذه الر 
 . 96وااصمعي ات 

 .116/ 3الهمع (6)
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قر فالكاف ال تدل عليه بخلف )في( من فإن كان المعلق است ،زيد كعمرو: إذا قيل
للكاف وهو )أشبه( فهو متعد بنفسه ال  مناسباً  وإن كان فعلً  ،زيد في الدار: نحو

 والحق أن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر."بالحرف قال في المغني: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) :ويجب حذف ما يتعلقان به إذا وقعا صلة نحو

زيد  :نحو أو خبراً  (2)(ڤ ڤ ڤ ڤ) :صفة نحوأو  (1)( ہ ہ ھ

: كقولهمأو مثل ً  (3)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) :نحو أو حاالً  ،عندك أو في الدار
كسائل العوامل من  يقدر مقدماً وااصل أن  ،أعرست: أي "للمعرس بالرفاء والبنين"

، وقد يعرض ما يقتضي ترجيح تقديره مؤخرًا وما يقتضي إيجابه، فااول معموالتها
نحو: " في الدار زيد" ان المحذوف هو الخبر، وأصله أن يتأخر عن المبتدأ. والثاني: 
نحو: "إن في الدار زيدًا" ان "إن" ال يليها مرفوع وااصل تقدير الكون المطلق، فإن 
دل دليل كما في القسم فيقدر أقسم، وكما في االشتغال يقدر كالظاهر، أو لمانع 

 .(4)ه" أو معنوي كما في "زيدًا ضربت أخاه"صناعي كما في "زيد مررت ب

 المسألة السادسة عشر: التنازع في العمل: 

وْ فدددددددددددددددددددددد  َُ وَ ُ سَُو  ددددددددددددددددددددددد ُ   َو
 

ُ   ِجدددددددددددددد ُ    فَ َمددددددددددددددَهَُوثددددددددددددددِ َُ  دددددددددددددد  
يددددددددددد  ُ وهددددددددددد ُبْدددددددددددهُ دددددددددددَُِ   ددددددددددد ُ   

 
 ) و م  دددددددددددددددددد   و ٌدددددددددددددددددد  َُو َُو  سَُ ددددددددددددددددددِ  

 

                              
 .19اانبياء:(1)

 .19البقرة:(2)

 .79القصص:(3)

 197-2/192المطالع(4)
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لما يلزم فيه من عند الجمهور  فعل التعجب في ال يكون الزيادة هنا هي أن التنازع 
يجوز فيه بشرط : (2)وقيل  )1). وأجاز المبردمعموله على إعمال ااول ينالفصل بينه وب

ما أحسن "نحو:  (3)إعمال الثاني ليزول ما ذكر من الفصل المحذور وعليه ابن مالك
بأنه حينئذ ليس من باب  :(4)ورده أبو حيان "أعقل بزيد" و "أحسن به"أو  "وأجمل زيدا

فإن ورد بذلك سماع  :قال .التنازع إذ شرطه جواز إعمال أيهما شئت في المتنازع فيه
 .(5)جاز

ويجوز التنازع في كل ما يقتضيه الفعل من فاعل، ومفعول، ومفعولين، وثلثة، وفي 
مصدر نحو: "ضربت وضرب عبدهللا ضربًا" وتستثنى ثلثة أنواع ال يقع فيها التنازع، ال

 .(6)المفعول له، والحال، والتمييز

 المسألة السابعة عشر: في االشتغال: 

و(ُف ددددددددددالُ  وُ دددددددددد  َُِ  َدْ مددددددددددهُ     وددددددددددَ 
 

 ُ َ ددددددددده (ِ  ْجنَدددددددددْ ُ دددددددددُِ د  ُْ فَُ دددددددددِِبت   
ِإْ ُنَدددددددددد  ْ ُوجدددددددددد  ُ  الفِو ددددددددددِبَتَُن ددددددددددْ   

 
ُ و  دددددددِهُ  س ددددددد  َ َ دددددددَُِْ دددددددَ    ِ  ُسَو  

ُكِوٌدددددددْ ُ ٌددددددد ُْ   ذَُ ددددددد   (ُفدددددددِْ ََتُْ دددددددِ
 

ٌِْ ْ ددددددِهُ  ٌَدددددد ُْ وُ  ددددددة  (َُوُِفْ ددددددِهُ َُ ِو  
ُعددددددددددال  ُبددددددددددالُف دددددددددده    وَُتِ ُعددددددددددِ   

 
ٌِ  ددددددددددد  ُ  َُْجدددددددددددَةىَُ ٌَددددددددددداَلُ ِفْ  ( وُنَددددددددددد ك   

 اابيات ليست بالترتيب اخترت ما فيه الزيادة فقط: 

                              
 ،184/ 4انظر: المقتضب للمبرد(1)

 .105/ 1ااصول في النحو البن السراج (2)

 .2/177شرح التسهيل (3)

 .7/115تكميلالتذييل وال (4)

 .7/116التذييل والتكميل (5)

 . 2/201والمطالع 124/ 3الهمع (6)
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. قوله: )بالواو( إذا كان ملبـس المشـغول بـه معطوفـًا عليـه عطـف نسـق نحـو: "زيـدًا 1
 ضربت عمرًا وأخاه" فإنه يكون بالواو فقط دون غيرها من أدوات عطف النسق.

،  يفصــُل()بــااجنبْي مــا . قولــه: 2 أي يمتنــع االشــتغال فــي مفصــول مــن الفعــل بــأجنبيٍ 
و "هنـد عمـرو يضـربها" فـل ينصـب إذ المفصـول ال يعمـُل فيمـا  نحو: "زيـد أنـت تضـربه"

 قبله فل يفسر عامًل فيه.

أي يجــب نصــب االســم الســابق فــي بــاب االشــتغال  (ذا همــزة )واالســتفهاُم ال. قولــه: 3
الهمـزة فإنـه يختـار النصـب مـع جـواز الرفـع عنـدها، نحـو: إذا تل أدوات االسـتفهام سـوى 

 "أزيدًا ضربته".

 فـي بـاب االشـتغال إذا تـلكـذلك نصب االسم السابق  يختارأي  . قوله: )أو مصدرًا(4
 مصدرًا طلبيًا، نحو: "زيدًا ضربًا له" و " هللَا حمدًا له" ويجوز الرفع.

وهم الرفــع وصــفا ر النصــب أن يــأي مــن صــور اختيــا )أو تــرٍك اجــدى خلــل(. قولــه: 5
إذ  (1)(حت خت مت ىت يت  فيـــتخلص بالنصـــب مـــن إيهـــام غيـــر الصـــواب نحـــو: خـــلً مُ 

رفـــع )كـــل( يـــوهم كـــون )خلقنـــاه( صـــفة مخصصـــة فـــل يـــدل علـــى عمـــوم خلـــق ااشـــياء 
 . (2)بقدر

مل ْ ددددددددددَمِ ُِ دددددددددد ُْ ُوٌ ددددددددددِِبِتَُو ون دددددددددد     َو
 

ُ  ِكددددددددددددْ (  ٌْدددددددددددد     ُِْ  َوَدَِحددددددددددددَة  ُفَُ ددددددددددددْ ِ 
: فقيــل، اختلــف هــل شــرط االشــتغال أن ينتصــب الضــمير والســابق مــن جهــة واحــدة. 6 

فــإن كــان نصــب الضــمير علــى ، نعــم وعليــه الفارســي والســهيلي والشــلوبين فــي أحــد قوليــه
وال يجـوز نصـب الضـمير علـى ، السابق عليهـا أو الظرفيـة فكـذلكالمفعولية شرط نصب 

أو  "لـه قمـت إجـلالً  زيداً "أو الظرف فل يقال ، والسابق على المفعول له، المفعولية مثلً 

                              
 .49القمر:(1)

 . 205-2/202والمطالع 134-3/130الهمع (2)
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جلســت مجلســه وقيــل: ال يشــترط ذلــك وعليــه ســيبويه وااخفــش والشــلوبين فــي آخــر  زيــداً "
 أأشـــبهت عبـــد هللا فانتصـــب الســـابق مفعـــوالً أي  "أعبـــد هللا كنـــت مثلـــه"قولـــه قـــال ســـيبويه: 
 . (1)والمتأخر خبر لكان

ْ ُ ْ ُ َدْ  َدددددددددددددددَهَُ ْ دددددددددددددددمَِ ُس   َو دددددددددددددددْ   
 

ْ َُْ ٌََدددددددددددددددد (  ُو دددددددددددددددد  ُو   دددددددددددددددد    دََحددددددددددددددددِ  
فل يصح االشتغال عن حال وتمييز ومصـدر ، اإلضمارشرط المشغول عنه قبول . 7 

ـــان فـــي شـــرح ، مؤكـــد ومجـــرور بمـــا ال يجـــر المضـــم ـــو حي ـــذلك أب كحتـــى والكـــاف جـــزم ب
بخلف الظرف والمفعول لـه والمجـرور والمفعـول معـه فيجـوز االشـتغال : قال (2)التسهيل

 "المــاء وإياهــاالخشــبة اســتوى "و "وهللا أطعــت لــه" "يــوم الجمعــة لقــاؤك فيــه : "عنهــا نحــو
الضــرب الشــديد ضــربته "وأمــا المصــدر فــإن اتســع فيــه جــاز االشــتغال عنــه نحــو: : قــال
لـــه بنـــي علـــى اإلضـــمار إن  وكـــذا المفعـــول المطلـــق انـــه مفعـــول وإن كـــان مفعـــوالً  "زيـــداً 

 .(3)جوزناه جاز وإال فل

  

                              
 . 206-2/205والمطالع 3/137الهمع (1)

 . 2/139شرح التسهيل ابي حيان (2)

 . 207-2/206والمطالع 2/138الهمع (3)
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 المسألة الثامنة عشر: خاتمة في االشتغال بالرفع: 
َةَيددددددددد  ُ َبَدددددددددُ فَُو فدددددددددِ َُس ددددددددد غِ ُ   

 
 كِون ددددددددددِ ُإ ددددددددددُِفددددددددددِعالُ  وُ   دْ َددددددددددةَ 

ْ ُفُ  دددددددددددة ُ َدددددددددددةَُ  َفِسب دددددددددددةََءَُ  ْمددددددددددد  
 

ُفددددددَذَُذَُ َددددددْةُبَددددددَةَْ   َو ددددددََتُْْ  جدددددد  
ْ ُ ِِْ ُ َ ْددددددددددددة ُ َددددددددددددد َُ  و ِعددددددددددددَهَُ ِ ْمدددددددددددد ََو  

 
ْ ددددددددددددََتُْبنحددددددددددددِ ُْ َممددددددددددددة َُ ددددددددددددَ ىْ   َو

 َو دددددددددددد  َ ُفَُنددددددددددددد ُْ  ددددددددددددة ُ  دددددددددددددةَْ 
 

ُذَُ َبَددددددددددددددَةَ  ْْ ُْوِ دددددددددددددد ُ دددددددددددددد    وعددددددددددددددِ   
 ءبأن يكون في االسم على االبتداكما يجري االشتغال في النصب يجري في الرفع،  

لعدم تقدم ما يطلب لنصب  "زيد قام"كالنصب فيجب االبتداء في ، أو على إضمار فعل
 لرجحان "خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو: "ويرجح االبتداء في نحو، أو اختياراً  لزوماً 

مرفوع االسم بعد )إذا( وجواز وقوع الفعل مع قد بعدها بقلة )وتجب الفاعلية في نحو: 
وترجح الفاعلية في نحو: ، لما تقدم من اختصاص أدوات الشرط بالفعل "إن زيد قام"
ان الجملة ااولى ذات  "في أزيد قام وعمرو قعد"ويستوي االبتداء والفاعلية  "أزيد قام"

 .(1)على العجز على الصدر والفاعلية عطفاً  وجهين فاالبتداء عطفاً 

  

                              
 . 208-2/207والمطالع 3/138الهمع (1)
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 املبحث الاايي: يف التوابع
 المسألة األولى: في اجتماع التوابع: 

ِبَُ  دددددددددددَِءَُ  وَُ   ُْ   ددددددددددد ُفَُ عدددددددددددَ 
 

ُبَد َددددددددددددددِ  ُ ُ    ُْنَد ِْك ددددددددددددددة ُبَددددددددددددددةَُنَدْ دددددددددددددد  
ِ ُِ وَنَ دددددددددددددددددددددت ُ  َوِعْندددددددددددددددددددددَةَُسْجِ مددددددددددددددددددددد  

 
ُعٌدددددددددددددددددد ُنِددددددددددددددددددَ َ ُِ   َكددددددددددددددددددَ َُند َ ن دددددددددددددددددد  

 وعِِ ددددددددددددده َُمل دْ  ددددددددددددد ِ ُف َدددددددددددددُِ َدْ َمدددددددددددددهُ  
 

و َددددددددددددددددة ُ   ُذوَُو دددددددددددددددد   َُو  َو دددددددددددددددد   
ُِْبٌِْ ددددددددددددددددددددددِ ََُ و  ُُِ  َ ددددددددددددددددددددددة  ُ   ف دددددددددددددددددددددد  

 
ٌَِدددددددددددد  ْ (سُن    دددددددددددد  ُعٌدددددددددددد َُْوَ دددددددددددد ِ َُْ   

وإذا اجتمعــت رتبــت كــذلك بــأن  التوابــع نعــت وعطــف بيــان وتوكيــد وبــدل وعطــف نســق 
يقـــدم النعـــت انـــه كجـــزء مـــن متبوعـــه ثـــم البيـــان انـــه جـــار مجـــراه ثـــم التأكيـــد انـــه شـــبيه 
بالبيان في جريانه مجرى النعت ثم البدل انه تابع كل تابع كونه مستقل ثم النسق انـه 

: " وقولــهجــاء أخــوك الكــريم محمــد نفســه رجــل صــالح ورجــل آخــر"تــابع بواســطة فيقــال: 
ورد  "قام زيد نفسـه الكاتـب : "التأكيد على النعت فيقال )على نزاع( أشار به إلى من قدم

ـــك إال بالنعـــت ـــد ال يكـــون إال بعـــد تمـــام البيـــان وال يحصـــل ذل وينبغـــي تقـــديم ، بـــأن التأكي
 انــه أشــد فــي التبيــين مــن النعــت إذ ال يكــون لغيــره والنعــت يكــون مــدحاً ؛ عطــف البيــان

كيســان  ثــم قــال المبــرد وابــن الســراج وابــن، المتبــوع فــي اإلعــراب تتبــعهــا كلو  وتأكيــداً  وذمــاً 
عليهـــا  ينصـــبُّ  ، وأنـــهعامـــل المتبـــوع (النعـــت والبيـــان والتأكيـــد) لو العامـــل فـــي الثلثـــة ااُ 

وقــال الخليــل وســيبويه وااخفــش والجرمــي العامــل فيهــا ، انصــبابة واحــدة وعــزي للجمهــور
بيعــة مــن حيــث المعنــى أي اتحــاد معنــى الكــلم اتفــق المــراد الت: التبعيــة ثــم اختلــف فقيــل

: وقيـل، ولو اختلفـت جهتـه، المراد االتحاد من حيث اإلعراب: أو اختلف وقيل، اإلعراب
، اتحاد اإلعراب بشرط اتحاد جهتـه بـأن تكـون العوامـل مـن جـنس واحـد وال تكـون مختلفـة

ة ثانيـة ال مـن ااولـى وااكثر على أن العامـل فـي البـدل مقـدر بلفـظ ااول فهـو مـن جملـ
 (1)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  لظهــــوره فــــي بعــــض المواضــــع كقولــــه تعــــالى:

                              
 .75ااعراف:(1)
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ی ی ی  ) (2)(ىئ ىئ ىئ ی) (1)( ہ ہ ھ ھ)

 .(4)وقيل: هو عامل ااول، وعليه المبرد وابن مالك (3)(جئ

 المسألة الثانية: في النعت:  
نَدَ   فدددددددددددددددددددددددددددددِ ددددددددددددددددددددددددددددد َُ   ْ ْ ُنَدن  فَدَ ددددددددددددددددددددددددددددد  َو
 

ْ ُ  ُسُ ْددددددددددددددددددد َ َُ ْعَ فَدددددددددددددددددددِ(   وَ دددددددددددددددددددْ   
شـرط الجمهـور أن ال يكـون النعـت أعـرف مــن  )وشررطه أن ال يكرون أعرفرا( . قولـه:1 

 متبوعه، بل دونه، أو مساويًا له. 

َ ُكدددددددددددددددددد  َُوَذَ شدددددددددددددددددد  ُِ   ْ ََ وُ  ْشددددددددددددددددددِ   
 

 َُ ُ وكدددددددددددددددددده   ُذوون دددددددددددددددددد   َوٌددددددددددددددددددَ َ(ُ     
ٍّ ذو اللذا  . قوله:2  ينعت ب"كل" دالـة علـى معنـى كامـل بشـرط إضـافتها إلـى  )وكل ي  

مثـــل المنعـــوت بهـــا لفظـــًا ومعنـــى، نحـــو: "زيـــد الرجـــل كـــل الرجـــل". وينعـــت بــــــ"أي" كـــذلك 
ـــــنحــــو: "مــــررت برجــــل أي رجــــل" وينعــــت ب "ذي" بمعنــــى صــــاحب، وذي بمعنــــى الــــذي، ـ

 كأسماء النسب.

دددددددددددددددددددددددددددٌ ُِ ُكِو ِ  ب    ِب مٌددددددددددددددددددددددددددد  ُبِدددددددددددددددددددددددددددَ 
 

ُو ِئدددددددددددددددددة ُ  بدددددددددددددددددِ (وَكثد دددددددددددددددددَ َُ َددددددددددددددددد     
 أي كثر حذف عائد جملة النعت. وكثر الحلف لعائد  بتي(). قوله: 3 

 :. قوله4

َوظ  فدددددددددددددددددددددددُِ َو َن ِدددددددددددددددددددددددِ َُمل ْ ددددددددددددددددددددددد َ ُ  ُ   
 

َ دددددددددد (   ٌ ُ  َفد ْمٌدددددددددد  ُ دددددددددد ُ َددددددددددِْيُ دددددددددد   
 

                              
 .99اانعام:(1)

 .32الروم:(2)

 .33الزُّخُرف:(3)

 . 210-2/209والمطالع 142-3/141الهمع(4)
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ــــــة إذا وصــــــف بمفــــــرد وظــــــرف أو مجــــــرورأي  ــــــه ، وجمل فــــــااولى ترتيبهــــــا هكــــــذا كقول
وعلـــة ذلـــك أن ااصـــل  (1)( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)تعــالى:

وإنمـا تقـدم الظـرف ونحـوه علـى الجملـة انـه مـن قبيـل ، فالقيـاس تقديمـه، الوصف باالسـم
 .(2)المفرد 

 . قوله:5

ُبدددددددد ون  دددددددد   ُ ْ ددددددددَم  َُو ندددددددد  ُن دددددددد   ُْْ ْي   
 

 ُْْ ٌَ ِددددددددددددددددددددددد  َو ددددددددددددددددددددددد َُْو  دددددددددددددددددددددددة  ُِوَ 
ْ ُإ ددددددددددددددددددددِ   (ُ ُ ُ  دددددددددددددددددددد   ُ ُ  ُ وعْ  

 

                                     
    
 

اء كأسماء الشرط نوكذا كل متوغل في الب، ال ينعت الضمير وال ينعت به أي
 ضرباً  : "والمصدر الذي للطلب نحو، واالستفهام وكم الخبرية وما التعجبية واآلن وقبل

وينعت اسم ، ال ينعت انه بدل من الفعل وال ينعت به انه طلب "سقيا لك"و "زيداً 
 .(3)االشارة وينعت به خلفًا للكوفيين والزجاج

 المسألة الثالثة: في عطف البيان:  
 َوِ  دددددددددددددددَهُسُيددددددددددددددد  ُبن ْددددددددددددددد  ُ َووَدددددددددددددددِ  ُْ
 

َُ ِ ددددددددددددددددْ (  َْ  ُجدددددددددددددددد    ُوُجٌدددددددددددددددد  ُودددددددددددددددد 
أي يفارق عطف البيان النعت في أنه يجب جموده، ولو  )ولزم. . . البيت(: قوله 

تأيًل، والمراد بالجامد تأويًل العلم الذي كان أصله صفة، فغلبت فيه االسمية وفي أنه 
 .(5)جازمًا به وسواء االسمية والفعلية (4)الَ يكون جملة، كما نقله ابن هشام في المغني

                              
 .28غافر:(1)

 . 215-2/214والمطالع 3/155الهمع (2)

 . 141واالرتشاف 2/215والمطالع 3/149الهمع (3)

 . 2/456انظر المغني (4)

 . 2/219المطالع (5)
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 كيد:المسألة الرابعة: في التو

 .قوله:1

  َوبَدْ ددددددددددددددددددددددَةَُذَُ ك َدددددددددددددددددددددد  ُ  َُ ب دددددددددددددددددددددد ُ 
 

وبْ ددددددددددددددددددددَةَُهدددددددددددددددددددد َُ ب دددددددددددددددددددد  (   ُِ    ن دددددددددددددددددددد
أي قد يتبع أجمع وأخواته بأكتع وكتعاء وأكتعـين وكتـع، وقـد يتبـع أكتـع وأخواتـه بأبصـع  

وأبصعين وبصع، وزاد الكوفيون بعد أبصع وأخواتـه أبتـع وبتعـاء وأبتعـين وبتـع، وبصعاء 
 .(1)وال يجوز أن يتعدى هذا الترتيب

 . قوله: 2
ُفَُ  ْمٌدددددددددددِ َُوَ ْ دددددددددددَهُبددددددددددد ث  ُْ وجددددددددددد    َو  

 
َُ ددددددددددد و  َُعددددددددددد  وظدددددددددددِه     َ َُ دددددددددددِ ُ  ْ (َو

ک گ گ ):وااجــود مــع الجملــة إذا أكــدت الفصــل بينهــا وبــين المعــادة بــثم نحــوأي  

 (3)(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)(2)(گ ڳ ڳ ڳ  گ

مــررت : "وااجــود مــع الظــاهر المجــرور إذا أكــد إعــادة الجــار مــع لفظــه أو ضــميره نحــو
وئ وئ ۇئ ) (4)(ی ی ی ی جئ حئ مئ) :وبه قـال تعـالى "بزيد بزيد

ـــم يجـــز أن يعـــاد مجـــردًا ممـــا  (5)(ۇئ ۆئ ۆئ  وإذا أكـــد الضـــمير المتصـــل بإعادتـــه ل
اتصل به، ان ذلك يخرجه عن حيز االتصال إلى االنفصال، بـل يعـاد معمـواًل بمثـل مـا 

 .(6)اتصل به، نحو: "عجبت منك منك" و "مررت بك بك"

                              
 . 2/221المطالع (1)

 .35-34القيامة:(2)

 .18-17االنفطار:(3)

 .108هود:(4)

 .107آل عمران:(5)

 . 2/225السابق (6)
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 البدل:المسألة الخامسة: في 

 . قوله:1

ََمِ َُوُ ددددددددَُِْ دددددددد د ْ  ُ دددددددد َُ ددددددددْ ئ   وبَددددددددة  
 

و  دددددددددددددددددددد  َُ ددددددددددددددددددددِ(    د ْ ددددددددددددددددددددَ   ُِ َ َ َِ َُو
وإن فقهـا  إن نحـواً مـا تقـرأ "المبدل من اسم شرط أو اسم استفهام يقترن بأداته نحو: أي  

فــإن دخــت ااداة علــى المبــدل منــه لــم تــدخل علــى  "كيــف زيــد أصــحيح أم ســقيم"و "أقــرأه 
" أو امــرأة أضــربه رجــلً  إن تضــرب أحــداً " و "هــل أحــد جــاءك زيــد أو عمــرو"البــدل نحــو: 

)بنــي اإلســلم علــى خمــس كمــا فــي النعــت كحــديث:  ويجــوز القطــع علــى إضــمار مبتــدأ
مــررت بزيــد "نحــو: و  "مــررت برجــال طويــل وقصــير"نحــو: و  (1)هللا( شــهادة أن ال إلــه إال

 .(2)"أخوك

 . قوله:2
َُو  ددددددددددِهُ دددددددددد َُو  ددددددددددهُ َددددددددددِ  ُْ  وبددددددددددة  
 

َ ددددددددددددددددِ  ُْ  ٌدددددددددددددددد  َُو  ندْ  وُجٌدددددددددددددددد  ُ دددددددددددددددد ُُج 
ْ ُبَدددددددددددددددددددَةَ ُ  دددددددددددددددددددهِ ُوِفُْوسُن  دددددددددددددددددددةِ   ْ َْو  

 
ُ َِ ددددددد ُْ  ٌْددددددد     ُ َ ُدََحدددددددْ ِ ُ   دددددددَة   (جدددددددَ   

 (3)(ی ی جئ حئ ىئ ىئ ی ی تبــدل الجملــة مــن الجملــة نحــو:أي  

تبــــــــدل الجملــــــــة )مــــــــن  بكســــــــر إن   (4)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )
 المفرد( نحو قوله: 

 إ      رررررررررررررررررررررر و  مل يمررررررررررررررررررررررة حامرررررررررررررررررررررررة
 

 و   ررررررررررررررا    رررررررررررررر   كيررررررررررررررن ي  قيرررررررررررررران)1( 

 
                              

ومســـلم  1/11« بنـــي اإلســـلم علــى خمـــس»البخــاري، كتـــاب اإليمــان، بـــاب قـــول النبــي صـــلى هللا عليـــه وســلم:  (1)
1/45 . 

  2/229والمطالع 3/184الهمع (2)

 .133-132عراء:الش(3)

 .111المؤمنون:(4)
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، ف يلتقيان بدل من حاجة وأخرى كأنه قال أشكو هاتين الحاجتين لتعذر التقائهمايفك
وال يتقدم بدل الكل على المبدل منه انه ال يدري أيهما هو المعتمد عليه بخلف بدل 

وفي جواز حذف المبدل  "أكلت ثلث الرغيف"البعض فيقدم لكن ااحسن إضافته نحو: 
أحسن إلى "نحو:  (3)وابن مالك (2)يجوز وعليه ااخفش: قيل، منه وإبقاء البدل رأيان

ھ ھ ھ ے ے )منه:  لوجعوصفته أي  "الذي وصفت زيداً 

 ،ال: وقيل (5)"اْلَمْحُذوف َأي لما تصفه اْلَكذ ب بدل من مفعول تصفف" (4)(ۓ
 .(7)وغيره ان البدل لإلسهاب والحذف ينافيه (6)وعليه السيرافي

 المسألة السادسة: في حروف العطف:  
َ ُسُ د ْغ َدددددددددَُو   ِ  دددددددددْ ُِبَ  ْدددددددددِ ُ دددددددددِ  

 
ُِْهندددددددددددددِ   َو َددددددددددددِِ ُوٌَ دددددددددددددِِ ُِوَعِْ دددددددددددد

ُعدددددددددددددددة ُْ  ُو و دددددددددددددددِ    وذ ُنَدددددددددددددددَ     
 

ددددددددددة   و ددددددددددَُِ   دددددددددد ُنثن دددددددددد  (ُو ددددددددددَُِ  
 . اختصت الواو بأحكام ذكر بعضها ابن مالك وزاد السيوطي اآلتي:1 

=                              
، والشـاهد: إبـدال 495بيت من الطويل، ينسب للفرزدق الشاعر المشهور، وهو في ديوان عمر بـن أبـي ربيعـة:  (1)

بــدل كــل، وســوغ ذلــك أن الجملــة فــي التقــدير بمنزلـــة  -وهــو حاجــة وأخـــرى -جملــة "كيــف يلتقيــان" مــن المفــرد 
 المفرد. 

 . 419 /2معانى القرآن لألخفش(2)

 . 339/ 3شرح التسهيل (3)

 .116النحل:(4)

 .129 /3.وحاشية الصبان821مغني اللبيب  (5)

 . 10/ 2شرح السيرافي للكتاب  (6)

 . 2/230والمطالع 184-3/183الهمع (7)



308 

 

ڻ ڻ ): العـــــام نحـــــواختصـــــت بعطـــــف الخـــــاص علـــــى منهـــــا أنهـــــا 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب  وعكســــــــــه نحــــــــــو: (1)(ڻ ۀ

 .(2)(ىب يب

 (3)(ىئ ىئ ىئ ی ی ی  بعطف المرادف على مرادفه نحو:منها و 

 .(4)(چ چ چ ڇ  )

ۀ ۀ ہ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ بعضها على بعـض نحـو:النعوت عطف ومنها 

 . (5)(ھ ھ ے ے ہ ہ ھ ھ ہ

 "أحد وعشرون "عطف العقد على النيف نحو: ومنها 

 : لشاعرعطف ما حقه التثنية أو الجمع كقول اومنها 

 إن     يررررررررررررررررررررررررررررررررة     يررررررررررررررررررررررررررررررررة م   ررررررررررررررررررررررررررررررررا
 

  قررررررررررررررررررر  ن م ررررررررررررررررررر  ت ررررررررررررررررررر  وت ررررررررررررررررررر )6( 
                               

 .98البقرة:(1)

 .28نوح: (2)

 .86يوسف: (3)

 .157البقرة: (4)

 -1.4ااعلى: (5)

البيت من بحر الكامل للفرزدق يرثي بهما محمد بن الحجاج بن يوسف ومحمد بن يوسف أخـا الحجـاج وقـد ماتـا (6)
 ملكين قد خلت المنابر منهما. . . أخذ المنون عليهما بالمرصد قوله:في جمعة والبيت الثاني هو 

ل مقـدر؛ ان المعنـى: فقـدان . وقد استشـهد بـه علـى أن العطـف أغنـى عـن التثنيـة لوجـود فاصـ 1/161انظر الديوان
مثــل محمــد بــن الحجــاج ومحمــد أخيــه. وذهــب أبــو حيــان إلــى أن العطــف فيــه للضــرورة وأنــه أصــله التثنيــة كمــا 

 قال: إن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنه لم يثن انه باق على علميته. 
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 وقول أبي نواس: 

واث  رررررررررررررررررا    ق مررررررررررررررررا  ررررررررررررررررا يومرررررررررررررررررا ويومررررررررررررررررا    
 

 ويومررررررررررررا    رررررررررررر  يررررررررررررو     حرررررررررررر   ررررررررررررام )1( 

    
وَتن دددددددددددددددددددِ ُ ددددددددددددددددددد ُْ  و ُوٌ شددددددددددددددددددد  ِ َُو
 

ددددددددددد  ُ  و   دددددددددددَ َُو دددددددددددُِ دددددددددددْةُنَدَ دددددددددددْ (  ََ    
الفـاء فـي إفـادة الترتيـب بـل مهلـة ثـم موقـع وقـد تقـع أي  )وموقرع الفرا قرد تقرع(. قوله: 2 

 كقوله: 

ررررررررررررررررررررا  رررررررررررررررررررر     ررررررررررررررررررررِ   ي       ررررررررررررررررررررت       ج   ك   
 

ررررررررررررررر        )2(  ررررررررررررررر    يف       ي ررررررررررررررر       ض   م 

 .(3) تراخإذ الهز مع جرى في أنابيب الرمح يعقبه اضطرابه بل  

و  دددددددددددددددْ ُند  دْ َددددددددددددددد ُ  و ُ ُ   دَحدددددددددددددددَُكدددددددددددددددَ 
 

ُ ِ دددددددددددددددددددد  ُ  ُكدددددددددددددددددددد     (سُي َْمدددددددددددددددددددد ُ  إس  
( أي ال تعطــف حتــى إال المفــردات ان الجزئيــة ال تتــأتى إال فيهــا يجمررع: )ال . قولــه3 

  وهي تعطف الجزء.

وددددددددددددددددددددددددد ُْ ِ  ْ دددددددددددددددددددددددددَ َ  ِ (َُو    دددددددددددددددددددددددددؤو سُ 
 

َُك َبَدددددددددددددْهُ دددددددددددددةُْ    ِ َُْنِ  َددددددددددددد َوف ددددددددددددد ُُِذَت   
د  نِ ). قوله: 4   التي تقع بعد همزة التسوية ال تقـع إال بـين جملتـينأي )أم(  (مؤو ال  ِبُمْفر 

 (4).وفعليتانأسواء اسميتان  شرطهما أن يكونا في تأويل مفردين

 و ثدددددددددددددددده ُ وَُ  ددددددددددددددددُِوذ ُ لُنَدْ ِ ددددددددددددددددد ُِ
 

ٌ َددددددددددددد  َو(ُوِ ثْد    ِ ددددددددددددد ُُِْوَ   دددددددددددددِ َُوْدددددددددددددَ 
 

                              
مانيـة أيـام. انظـر المسـألة فــي وااصــل أن يقـول: أقمنـا بهـا ث 37البيـت مـن الطويـل، ابـي نـواس وهـو فـي ديوانـه (1)

 . 223-2/232والمطالع 188-3/187الهمع

، 292، كمــا ينســب ابــي دؤاد اإليــادي، وهــو فــي ديوانــه ص43مــن المتقــارب جــاء فــي ديــوان حميــد بــن ثــور ص(2)
ــاهد فيــه: )ثــم  اضــطرب( حيــث جــاءت )ُثــم ( بمعنــى )الفــاء( فأفــادت الت رتيــب دون الت راخــي؛ ان  اضــطراب  والش 

 ر مح يحدث عقيب اهتزاز أنابيبه من غير مهلة بين الفعلين. ال

 . 237-2/236والمطالع 196-3/195الهمع (3)

 .2/239. والمطالع3/197الهمع  (4)
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ليسـت عاطفـة وإنمـا تفيـد  )إما( المسـبوقة بمثلهـاأي  ()ل  تعطف وخصت الواو. قوله:5
ولـم يصـرح بـه فـي  (1) واختاره ابن مالك في التسـهيل )أو( لتي تفيدهامعنى من المعاني ا
أي  (2)"لم يعـدها فـي أول البـاب مـع العواطـف" :في شرح ابن الناظم االفية وقد قال ابنه

لم يذكرها عندما عدد حروف العطف، ووجه هذا االختيار أمـران: أحـدهما: تقـدمها علـى 
: وقوعهـــا بعـــد الـــواو، والعـــاطف ال يتقـــدم المعطـــوف عليـــه، وال المعطـــوف عليـــه، والثـــاني
 . (3)يدخل على عاطف غيره 

و  ددددددددددددددددددُ  ٌِدددددددددددددددددد ُْنددددددددددددددددددةَء َُث ددددددددددددددددددَِتُ  سَُ   َُ  
 

وشدددددددددددددد ئ ُفَُوثددددددددددددددِ ُعنددددددددددددددِ  َُ و ِ (   َو
شرط الكلم في شرط العطف ب)ال( فقد  )والسرط في الثاني عناد األول(. قوله: 6 

في االرتشاف  (7)وأبو حيان (6)في شرح الجزولية (5)بديواا (4)السهيلي في نتائج الفكر
في المغني تعاند متعاطفيها فل يجوز جاءني رجل ال زيد أو ال عاقل  (8)وابن هشام

                              
 .343/ 3. وشرح تسهيل الفوائد1/174تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(1)

 .380 /1شرح ابن الناظم (2)

 .380/ 1. وشرح ابن الناظم2/242المطالع (3)

َهيلي ص(4) ، المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بـن عبـد هللا بـن أحمـد السـهيلي 203-202نتائج الفكر في الن حو للسُّ
م. عدد ااجزاء:  1992 - 1412بيروت، الطبعة ااولى:  –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 581)المتوفى: 

 .182 .انظر: ترجمته في البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة1

كــان نحويــا جلــيًل، درس  -نســبة إلــى ُأب ــَدة باانــدلس-هــو: أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن ااُب ــدي (5)
كتــاب ســيبويه ووقــف علــى غوامضــه ووقائعــه، قــال فيــه أبــو حيــان: كــان اابــدي أحفــظ مــن رأينــاه بعلــم العربيــة، 

كتــاب ســيبويه، وعلــى اإليضــاح والجمــل، ومشــكل وكــان مــع إمامتــه فــي العلــم غايــة فــي الفقــر. لــه إمــلء علــى 
 .199 /2، بغية الوعاة:  217 /1البلغةهـ.  680ااشعار الستة الجاهلية، والجزولية. توفي سنة 

 .178 /2نقًل عن شرح التصريح لألزهري  (6)

 . 1997 /4االرتشاف(7)

 . 318المغني  (8)
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لصدق اسم الرجل عليه بخلف ال امرأة أو عالم ال جاهل أو عمرو ال زيد وعلله 
ما ينفي الفعل عن  بأن )ال( تدخل لتأكيد المنفي وليس في مفهوم الكلم ااول ديااب

بخلف اامثلة  "غير عاقل"و "غير زيد"فإن أريد بذلك المعنى جيء بغير فيقال ، الثاني
ونحوه نفي المرأة ونحوها  ااخيرة فإن مفهوم الخطاب يقضي من قولك جاء رجل

 .(1)المفهومفدخلت )ال( للتصريح بما اقتضاه 

  وهدددددددددددددد ُ ددددددددددددددَ َُ مٌددددددددددددددِ ُو ب ددددددددددددددِ ُُِ
 

ن  دددددددددددددددِِ (سُع دددددددددددددددَ ُفُ  َ  جدددددددددددددددِ َُو  
ۇ  إلبطــال لمعنــى ااول وإثباتــه لمــا بعــد نحــو:هــي إمــا جملــة ف )بــل( إن تــل. أي 7 

لنتقـــال مـــن غـــرض إلـــى آخـــر بـــدون إبطـــال ل ، أو (2)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

ڄ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  نحـــــــــــــــو:

 . (4)وليست حينئذ عاطفة على الصحيح بل حرف ابتداء (3)(ڃ

ُ ددددددددددددددددددددد   ُفَُ ددددددددددددددددددددد و ُِإس ُ   وعدددددددددددددددددددددة 
 

 ) ُك ددددددددددددددَ َُهددددددددددددددال   و ْ ُوودددددددددددددد ُْ  دددددددددددددد 
ائ ائ ەئ ەئ ) وجعلوا منه قوله تعالى:أثبت الكوفيون عطف )إال( . 8 

بقولهم ما قام إال زيد وليس  أي وما شاء ربك ورد (5)(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
رأيت : "العطف )بأي( نحو وا أيضاً وأثبت، شيء من أحرف العطف يلي العوامل

العطف بليس ك )ال(  واوأثبت"، ضربت بالعضب أي السيف"و "الغضنفر أي ااسد
 فتكون حرفا واحتجوا بقوله: 

                              
 . 244-2/243والمطالع 216-3/215الهمع (1)

 .70:المؤمنون (2)

 .63-62المؤمنون:(3)

 . 2/245والمطالع 3/212الهمع (4)

 .107هود:(5)
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  يررررررررررررررررررررررر   ملفررررررررررررررررررررررر  و إل ررررررررررررررررررررررر     ا ررررررررررررررررررررررر 
 

 و   ررررررررررررر    مل  رررررررررررررو   ررررررررررررري     ا ررررررررررررر )1( 

بــأبي  : "-رضــي هللا عنــه -الصــديق  أي ال الغالــب وفــي الصــحيح مــن قــول أبــي بكــر 
هـذا زيـد فـأين : "وأثبتـوا عطـف )أيـن( قـالوا تقـول العـرب (2)"شبيه بالنبي ليس شـبيه بعلـي

 قوله:ك العطف بكيفو "، فأين عمراً  لقيت زيداً "و "عمرو

 إ   قرررررررررررررر  مررررررررررررررا   ملرررررررررررررر    نررررررررررررررت قماترررررررررررررر 
 

 وهررررررررران ع ررررررررر         يرررررررررن    عررررررررر )3( 

 ضـربت زيـداً "و "جاء زيد فهـل عمـرو : "تقول العرب: عطف )هل( قالوا أيضاً  واو أثبت 
 . (4)لألول في اإلعراب دل على العطف فمجيء االسم موافقاً  "فهل عمراً 

  َو ندددددددددددْ ُعٌددددددددددد ُ  مددددددددددد ِ َُعدددددددددددِِ ٌِ ُفُْ
 

ُ َ دددددددددددددددِ (     دددددددددددددددَ ج   ُو  دددددددددددددددهُفَُ ددددددددددددددد ِ 
 (5):أقوالوهي مسألة فيها  في العطف على معمول عاملين. البيت 9 

 (1)وصـححه ابـن مالـك، في المجرور وغيـره مطلقاً  منعال (6)سيبويه  أحدها: وهو مذهب
انـه  "ال فـي الـدار زيـد والحجـرة عمـرو" و "طعامـا زيـد وتمـرا عمـرو كـان آكـل"فل يقال: 

 .بمنزلة تعديتين بمعد واحد

                              
". ااشــرم. المقصــود بــه أبرهــة 123/ 4، العينــي 36البيــت مــن الرجــز ينســب لنفيــل بــن حبيــب "ســيرة بــن هشــام (1)

 .346/ 3ااشرم. ولهذا الرجز قصة في كتاب السيرة، وحكاها العيني. والبيت في شح التسهيل

 . 5/26صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين رضي هللا عنهما  (2)

 .219/ 3. والهمع273البيت من الطويل وغير منسوب إلى أحد في كتب اللغة. وقد ورد في المغني ص  (3)

 . 247-2246والمطالع 219-3/217الهمع (4)

، شـرح الكافيـة  339 /1، وشـرح الكتـاب للسـيرافي 69 /1انظـر المسـألة فـي: ااصـول فـي النحـو البـن السـراج (5)
، 378 /3، وشـرح التسـهيل البـن مالـك182 /3، حاشـية الصـان195 /4، والمقتضـب1242 /3البـن مالـك

، و 298 /1، وأمـالي ابـن الحاجـب251-2/249والمطـالع 224-3/222، الهمع2014 /4وارتشاف الضرب
 ،632 اللبيب ، ومغني30 /1الكافية في علم النحو البن الحاجب

 . 262 /1انظر الكتاب (6)
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، وهــو رأي شــرذمة قليلــة نقلــه عــنهم الفارســي المجــرور وغيــرهفــي  مطلقــاً الثــاني: الجــواز 
ان  : "قـال، و (5)واختـاره الكـافيجي (4)ونسـب إلـى ااخفـش (3)وأبو حيـان (2)وابن الحاجب

م إذا أفـــادت المعنـــى المقصـــود منهـــا علـــى وجـــه االســـتقامة ال يحتـــاج إلـــى جزئيـــات الكـــل
 (6) ".النقل والسماع وإال لزم توقف تراكيب العلماء في تصانيفهم عليه

علـــى االمتنــاع فـــي غيــر المجـــرور ورد ابـــن  (7)نقـــل ابــن مالـــك وغيــره اإلجمـــاعالثالــث: 
 (8) .نقل الجواز عن قوم مطلقاً بالحاجب 

 :سـواء تقـدم المجـرور المعطـوف نحـو أو اسماً  حرفاً  إن كان أحدهما جاراً يجوز الرابع: 
 .في الدار زيد والحجرة عمرو أم تأخر نحو وعمرو الحجرة

يجـــوز إن تقـــدم المجـــرور المعطـــوف ســـواء تقـــدم فـــي المعطـــوف عليـــه أم ال الخـــامس: 
 (9) .بخلف ما إذا تأخر وهو رأي ااخفش والكسائي والفراء والزجاج

=                              
 .378 /3شرح التسهيل البن مالك (1)

 .298 /1أمالي ابن الحاجب(2)

 .2014 /4انظر االرتشاف (3)

 .195 /4المقتضب للمبرد (4)

. أشـهر شـيوخ  (5) ين َأُبو عبد هللا الكـافيجي اْلَحَنف ـي  وم ي البرعمي محيي الد  ُمَحم د بن ُسَلْيَمان بن سعد بن َمْسُعود الرُّ
السيوطي على االنطلق ولد سنة َثَمان َوَثَمان يَن َوَسـْبعمائة، وتـوف ي َلْيَلـة اْلُجُمَعـة َراب ـع ُجَمـاَدى ااولـى سـنة تسـع 

 .1/117اَئة. بغية الوعاةَوسبعين َوَثَمانم  

 .223 /3الهمع (6)

 .378 /3شرح التسهيل البن مالك(7)

 .298 /1أمالي ابن الحاجب(8)

 .223 /3الهمع (9)
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والحجــرة  إن فــي الــدار زيــداً "يجــوز إن تقــدم المجــرور فــي المتعــاطفين نحــو: : الســادس
إن زيـــدا فـــي الـــدار "وال يجـــوز إن لـــم يتقـــدم فيهمـــا وإن تقـــدم فـــي المعطـــوف نحـــو:  "عمـــراً 

الجملتـين  ي ولتسـاو ، فيهمـا انـه لـم يسـمع إال مقـدماً : وهو رأي ااعلـم قـال "والحجرة عمراً 
ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٺ ٿ )حينئـــــــذ ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى:

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ) (2)(ٻ ٻ ٻ ٻ ): وقولــــــــــــــــــــــــه (1) ڇ

 وقول الشاعر: (3)( ڤ

 (4)وللطير مجرى والجنوب مصارع        . . . . . . . . . . . . . . .   

 .على حذف حرف الجر وأول ذلك من منع مطلقاً 

هـــي االبتدائيـــة فجـــوز و : يجـــوز فـــي غيـــر العوامـــل اللفظيـــة ويمتنـــع فيهـــا وغيرهـــا الســـابع
فكـأن العطـف  ان االبتداء رافـع لزيـد ولعمـرو أيضـاً  "زيد في الدار والقصر عمرو"نحو: 

 (5) .على معمول عامل واحد وهو رأي ابن طلحة

                              
 .5-4الجاثية  (1)

 .26يونس:(2)

 .27يونس:(3)

 عجز بيت من الطويل قائله: قال العيني: قيس بن ذريح، وااصح أنه البعيث خداش بن بشر.  (4)

، والشـاهد: فـي "والجنـوب مصـارع"، حيـث جـاء 352/ 2وصدره: )أال يا لقـومي كـل مـا حـم واقـع( انظـر العينـي      
"الجنــوب" بــالجر مــع أنــه خبــر عــن "مصــارع"؛ انــه عطــف علــى قولــه: "وللطيــر" والجــر بحــرف مقــدر تقــديره: 

 وللجنوب. 

فــي العربيــة عارفــا بعلــم الكــلم درس العربيــة هــو: أبــو بكــر بــن محمــد بــن طلحــة اامــوي اإلشــبيلي كــان إمامــا  (5)
واآلداب بإشبيلية أكثر من خمسين سنة، وكان عاقل وذكيا ذا عدالة ومروءة مقبوال عند الحكام والقضاة، وكان 

 .121 /1هـ. بغية الوعاة618 -545يميل إلى مذهب ابن الطراوة في النحو، ومات بإشبيلية عاش مابين
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لـــألول ، انـــه عـــارض والحكـــم، وفـــي اللفظيـــة الزائـــدة، : يجـــوز فـــي غيـــر اللفظيـــةالثـــامن
وإنمــا  "شـرب مـن عسـل زيـد وال لـبن عمـرو مــا" و "وال خـارج أخـوه، لـيس زيـد بقـائم"نحـو: 

 . (1)ومعنى وهذا رأي ابن الطراوة امتنع في العوامل اللفظية المؤثرة لفظاً 

ُفَُس ددددددددددِ ُوفَُو  ددددددددددِهُ و  دددددددددد   فُوَو  
 وف

ُو  دددددددددددددد   (ُِ َْ ددددددددددددددَةَ  ُ َِ دددددددددددددد ُْ    ددددددددددددددِ  
 :نحــوأي يجـوز عطــف المـاض علــى المضـارع، والعكــس،  )مرراو ومفرررد(. قولـه: 10 

والمفـــرد  (3)(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)(2)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)
ــــأن يكــــون  ــــل ب ــــه، بالتأوي ــــة، والعكــــس، إن اتحــــد المعطــــوف والمعطــــوف علي ــــى الجمل عل

 الماضي مستقبل المعنى والمضارع ماضي المعنى والجملة في تأويل المفرد. 

ملَْ   ددددْ  ُِ َُوددددَ َِو(َُو ُُْْ وجددددَِ ُدََحددددْ    ُبِدددد  
ُْْ  ِب

 ُْْ ُفِن  ِدددددددددددددد ْوَ ددددددددددددددَُِ ددددددددددددددَ َُت    وذ ددددددددددددددِ َُو
وُِو ددددددددددددددددددد َُ  َُمل  ددددددددددددددددددد   ُ   دددددددددددددددددددَهَُو    

 
ِو(  ُب دددددددددددددَةَُودددددددددددددَ   و دددددددددددددِبَتَُمل دددددددددددددم  

( أي يجــوز حــذف الــواو وحــدها وإبقــاء المعطــوف بهــا، )وجرراز حررلف الررواو. قولــه: 11 
 نحو: )أكلت سمكًا لحمًا تمرًا(.

أي يجوز حذف المتبوع في باب العطف، ان  )قبل واو. . . البيت(. قوله: 12
التابع مع العاطف يدل عليه، ويختص ذلك بالواو كقولهم: "وبك أهًل وسهًل" لمن قال: 

ې ى  ) "مرحبًا وأهًل" فحذف مرحبًا وعطف عليه أهًل وسهًل ومنه قوله تعالى:

أي لو ملكه ولو افتدى  (4)(ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
                              

. وابن الطراوة هو: أبـو الحسـن سـليمان بـن محمـد بـن ُالطـراوة كـان 251-2/249العوالمط 224-3/222الهمع (1)
هــ. 528نحويًا ماهرًا وأديبـا بارعـا سـمع علـى ااعلـم كتـاب سـيبويه، ولـه آراء فـي النحـو، ومـات رحمـه هللا سـنة 

 .79 /2فوات الوفيات

 .98هود:(2)

 .87النمل:(3)

 .91آل عمران:(4)
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أي لترحم ولتصنع ويطابق الضمير المتعاطفين بعد الواو  (1)(ڤ ڤ ڦ )به
نحو: "زيد وعمرو منطلقان" و "مررت بهما" ويفرد بعد غيرها غالبًا مراعى فيه المتأخر 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ) وندرت المطابقة في قوله تعالى:أو المتقدم، 

للتراخي بين  (ثم)اإلفراد وهو أحسن في و أحسن المطابقة في الفاء و  (2)(ٹ
 .(3)"ثم عمرو قائمان أو قائم "أو "زيد فعمرو"المعطوف والمعطوف عليه نحو: 

و دددددددددِِءُ َدَ ددددددددد ُْ ِوَُو   وف ددددددددده ُ دددددددددِْيَُودددددددددَ 
 

وظدددددددددددد  ُِ  َُو و دددددددددددد ت َُْ  َدنَدددددددددددد ُُْب  دددددددددددد   َو  
 سوغ إال ضرورًة كقوله: . فصل الواو والفاء من المعطوف بهما ال يُ 13 

ويف   ررررررررررررررررررررر     رررررررررررررررررررررةمو  رررررررررررررررررررررة مرررررررررررررررررررررا     
 

 ملرررررررررا ضرررررررررا   يررررررررر  مررررررررر  قررررررررر و  نسرررررررررائ ا)4( 
وفصل غيرهما من حروف العطف سائغ بظـرف أو قسـم، سـواء كـان المعطـوف اسـمًا،  

نحو: "قام زيد ثم وهللا عمرو" و "ما ضربت زيدًا لكن في الدار عمرًا" أم فعًل نحو: "قـام 
ـــه ال يجـــوز إال  ـــدار قعـــد" أو "ثـــم أو بـــل وهللا قعـــد" وتقـــديم المعطـــوف علي ـــم فـــي ال ـــد ث زي

 ضرورة كقوله: 

   ررررررررررررررررررررررررة  مرررررررررررررررررررررررر      ت عرررررررررررررررررررررررر  ا          ن   
 

رررررررررررررررررررررررررر     )5(   ع   ي رررررررررررررررررررررررررر    و      ررررررررررررررررررررررررررة      س 

 
                              

 .39طه:(1)

 .135النساء:(2)

 . 254-2/253المطالع (3)

 . 91البيت من الطويل لألعشى انظر ديوانه (4)

(. والن خلــة 190فــي حواشــي ديوانــه )ص  -وهــي نســبة مشــكوك فيهــا  -البيــت مــن بحــر الــوافر وهــو لألحــوص  (5)
 ُهنا: كناية عن المرأة. و )ذات عرق(: موضٌع بالحجاز. 

ــلم( حيــث  ــاهُد فيــه: )عليــك ورحمــة هللا الس  ــلم( والش  م المعطــوف وهــو )رحمــة هللا( علــى المعطــوف عليــه وهــو )الس  قــد 
عري ة. والبيت في: مجالس ثعلب  رورة الش   . 2/254، وانظر: المطالع1/198للض 
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ُ  ِ  ُُْ  َو  ه ُفَُْوَ ْ ِ ُعٌ َُوٌ ُُْ

 
ُْ     

ددددددددددددددِ ئُْ  ْ َُو ِ ددددددددددددددِهُإ ْددددددددددددددِ ُ    دددددددددددددد  ن ج 
و   ٌَْمحدددددددددددددددددددددددددددددددهِ ُِ ْ ُ   دددددددددددددددددددددددددددددددالُ    ُْوِو

 
َُعدددددددددد ُْ     جددددددددددْةَُمدددددددددد   ُهنددددددددددِكُدَح دددددددددد  

ددددددد َُ  وشددددددد ئ ُفَُو  دددددددِ ُعٌددددددد َُو د  ه  َُِو  
 

 ِ دددددددددددددح   ُذَكَُو ِ دددددددددددددِهَُمل ْ ددددددددددددد َدْ ِهِ ( 
العطف على اللفظ وشرطه إمكان توجه العامل . أي أن ااصل في العطف هو 14 

على  إال الرفع عطفاً  "ما جاءني من امرأة وال زيد: "إلى المعطوف فل يجوز في نحو
على المحل بهذا  ويجوز العطف، الموضع ان )من( الزائدة ال تعمل في المعارف

انه ال يجوز:  "مررت بزيد وعمراً "وز: فل يج أي إمكان توجه العامل أيضاً ، الشرط
ان الوصف  "هذا الضارب زيدا وأخيه"فل يجوز: ، أصالة الموضع" مررت زيداً "

وجود . يشترط اللتحاقه بالفعل، المستوفي لشروط العمل ااصل إعماله ال إضافته
 "نوعمرو قائما إن زيداً "المجوز أي الطالب لذلك المحل على ااصح فيهما فل يجوز: 

، هو االبتداء وهو ضعيف وهو التجرد وقد زال بدخول )إن( ان الطالب لرفع عمرو
ليس زيد  : "نحو ويجوز العطف على التوهم. على العطف "قائم وعمرو إن زيداً "وال 

صحة دخول العامل  بالجر على توهم دخول الباء في الخبر وشرط "وال قاعد قائماً 
 دخوله هناك ولهذا حسن قول زهير:  ةوشرط حسنه كثر  المتوهم

مضرررررررررر  رررررررررر   يل  ي  سررررررررررت مرررررررررر    مررررررررررا   
 مض 

 و   رررررررررررررا    ررررررررررررري ا   إ   كررررررررررررران مائيرررررررررررررا)1( 

 وقول اآلخر:  

و    رررررررررر  مررررررررررا   ررررررررررا      رررررررررر   مقرررررررررر  ما    
 

 إن مل ي ررررررررررر     رررررررررررو    ف ررررررررررر  غررررررررررر   )2( 
 ولم يحسن قول اآلخر:  

                              
. والشـاهد: فيـه "وال سـابق"، فإنـه مجـرور بالبـاء 107البيت من الطويل لزهير بن أبـي سـلمى. انظـر ديوانـه ص  (1)

 المقدرة عطفًا على خبر ليس على توهم إثبات الباء فيه. 

البيـت مــن بحــر البســيط لقائـل مجهــول. والشــاهد فــي البيــت هـو قولــه: وال بطــل حيــث عطـف بــالجر علــى مــا قبلــه (2)
لــى تــوهم زيــادة البــاء فيــه انــه خبــر مــا وهــو تــزاد فيــه البــاء كثيــرًا. والبيــت فــي معجــم الشــواهد )ص المنصــوب ع

30 .) 
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 ومررررررررررررررررررررررا كمررررررررررررررررررررررت    نرررررررررررررررررررررر    رررررررررررررررررررررري  
 

 و  مررررررررررررررررررررررررررررم    رررررررررررررررررررررررررررري   مم رررررررررررررررررررررررررررر )1( 

علـى التـوهم فـي  وقـع العطـف بخلف خبر ليس و ما، لقلة دخول الباء على خبر كان 
 "إنهــم أجمعــون ذاهبــون "حكى ســيبويه مــاالرفــع مثــال أنــواع اإلعــراب فــي الجــر وقــد تقــدم و 

ـــى تـــوهم أنـــه قـــال هـــم (2)"إنـــك وزيـــد ذاهبـــان"و   النصـــب فـــي قولـــه تعـــالى:مثـــال و ، عل

علـــى  (4)(ۇ ۇ ۆ ۆ  وقولـــه: (3)(ی ی جئ حئ مئ ىئ 

 (7)(ۉ ۉ  فـــي قولـــه: (6)وســـيبويه (5)والجـــزم قـــال الخليـــل، معنـــى أن تـــدهن

علـى معنــى تشـبيه مــدخول  جزمــاً  (8)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ والفارسـي فــي قولـه:
الفـــاء بجـــواب الشــــرط ومـــن الموصـــولة بالشــــرطية وإذا وقـــع ذلـــك فــــي القـــرآن عبـــر عنــــه 

 .(9)بالعطف على المعنى ال التوهم أدباً 

 السابعة: خاتمة في توابع مخصوصة:  المسألة 

                              
البيت من بحر المتقارب وقائله اافوه العودي وشاهده قوله: وال منمش فيهم منمل، حيث عطفه بالجر على خبر (1)

 (. 325كان المنصوب وذلك على توهم زيادة الباء فيه. والبيت في معجم الشواهد )

 .155 /2الكتاب (2)

 .71هود:(3)

 .9القلم:(4)

 .215 /1الجمل في النحو للخليل (5)

 .100 /3بالكتا (6)

 .10المنافقون:(7)

 .90يوسف:(8)

 . 256-2/255والمطالع 231-3/229الهمع (9)
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ِْ َُون ِددددددددددةََُنِ ددددددددددْ ُ   ُْ ٌَ ددددددددددََِتبِددددددددددِ َُ ْ دددددددددد  
 

ْ ُفَُمل ن َدَ دددددددددددددددد  ََ   (  َ ددددددددددددددددِفُِ  َ ْوَُ دددددددددددددددد َد
، وزاد الســيوطي (1)المنــادى إذا كــان مضــافًا ينصــب مطلقــاً . ذكــر ابــن مالــك أن تــابع 1 

 . (2) الشبيه بالمضاف له نفس الحكم في القول الراجحتابع أن 

بَددددددددددددددددةسُ   َ   فَددددددددددددددددِ دددددددددددددددد  ُ    َو فَددددددددددددددددْ ُو ج 
 

ددددددِ َُ دُُِْ دددددد ُِ  ََ   َدَ دددددد َْ ددددددِ ُس(َُوَو َددددددِِ  َُوْج
مما هو معروف أن تابع اسم ال التي لنفي الجنس  )وارفع. . . اس  ال(. قوله: 2 

يجوز فيه الرفع والنصب مطلقًا، ويستثنى من ذلك البدل المعرفة فإنه يجب رفعه، وال 
لى المعارف نحو: "ال أحد يجوز نصبه، ان البدل في تقدير العامل، و)ال( ال تدخل ع

 زيٌد فيها". 

  ُْ وَتبِدددددددددددددَ َُمل  ددددددددددددد ِ ُفَُمل دددددددددددددةِ ُ ُِ
 

ُ  ِ دددددددددددددةُْ  إْ ُ َددددددددددددد     ُِ ْ َُ ن ِعددددددددددددد  وَددددددددددددد
 ُْ ََ  ووددددددددددددددد ُْإسَُوٌ ددددددددددددددد  ُفَُملشددددددددددددددد د 

 
ددددددددددوَنَ ددددددددددت ُ  ََ ْ (َو  ٌ ددددددددددِتُوٌن ْ ددددددددددِ ُِج  

المصدر  لويجوز في تابع المفعول مع الجر والنصب حيث قلنا به الرفع على تأوي 
ويجري اإلتباع على اللفظ والمحل في ، بحرف مصدري موصول بفعل مبني للمفعول

 تابع مجرور اسم الفاعل العامل كقوله: 

 هررررررررررررر   نرررررررررررررت  عررررررررررررر   يمرررررررررررررا   ام مرررررررررررررا
 

  و ع ررررررررر       رررررررررا عرررررررررون  ررررررررر  خمررررررررر  ا)3( 
وإن  فرفعٌ  إن رفعاً ى اللفظ إال اإلتباع عل وال يجوز في تابع معمول الصفة المشبهة 

رفع تابع مجرورها انه فاعل في المعنى  ، وجوز الفراءفجرٌ  وإن جراً  فنصبٌ  نصباً 
وال خلف أنه ورد بأن ذلك لم يسمع،  "مررت بالرجل الحسن الوجه نفسه وأنفه"نحو: 

                              
 في قوله: تابع ذي الضم   المضاف دون أل ... ألزمه نصباً  كأزيد ذا الحيل (1)

 . 2/258المطالع(2)

؛ ولجريـر 215/ 8 البيت من البسيط، لجابر بن رأالن أو لجرير أو لتأبط شرًّا، أو هو مصنوع في خزانـة اادب (3)
. والشـاهد: قولــه: "عبـد رب" حيــث 1438/ 3بـن الخطفـي، أو لمجهــول، أو هـو مصــنوع فـي المقاصـد النحويــة 

 نصب "عبد" حمًل على موضع "دينار".
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" ويجوز نصب هو حسن الوجه والبدن"ال يعطف على مجرورها بالنصب فل يقال: 
 .(1)نسق الجملة المعلقة، ان محلها نصب، نحو: "علمت لزيد منطلق وعمرو قائمًا"

  

                              
 . 264-2/263والمطالع 245 -3/243الهمع (1)
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 املبحث الاالث: يف األبنية
 المسألة األولى: في أبنية االسم: 

ُكدددددددددددددددددد َُفد َ دددددددددددددددددده ُِفْ ٌَددددددددددددددددددهُ  ٌ دددددددددددددددددده   وفد ْ 
 

َ ُ َددددددددددددددددددددْ   (ُفَُْوَم دددددددددددددددددددِ ُفد ْ ٌَدددددددددددددددددددهُ    وَ 
وابن مالك  (1)وااخفش ون الكوفيأشار به إلى ما زاده  )وزاد قوم(. الزيادة هنا قوله: 1 

ب( وهو نوع من الجراد دَ خبالضم والسكون وفتح اللم ااولى نحو )ج (للَ عْ فُ وهو وزن)
. والزيادة هنا ليست للوزن وإنما التنبيه نرواه بضم الدال فهو من باب برثُ  (2)وسيبويه

 أن هذا الوزن زاده بعض النحاة.

ٌِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده ( ُ ُ   ُ ُ ُ ُ ُ  وُِفْ 
 

                                       
                 
 

 . )عقرطل( للفيلة:وفعلل بكسرات وسكون اللم ااولى نحو. 2

دددددددددددددددددِ فَِ  َوَ دددددددددددددددددَُِعدددددددددددددددددَةَ  ُ ََئِدددددددددددددددددة ُ وُدَح 
 

ُ ْوُِ ددددددددددددددْ ُ  َُند  َدَ دددددددددددددد ( ْوَُ دددددددددددددد   َعدددددددددددددد ا    
مــا عــدا ااوزان المــذكورة فــي البــاب إمــا شــاذ كــدئل  يأ )أو شررل. . . البيررت(. قولــه: 3 

 ومحربة وإما أعجمي كنرجس وحرير.

 الفعل:   المسألة الثانية: في أبنية
                                    
   

فَدْ ٌَددددددددددددددَهُدََحَ ددددددددددددددهُُْووَْل بدددددددددددددد ُِ      ُ   
ددددددددددددددددددددددِ َُفْدَ ددددددددددددددددددددددال    ُ  َوِوَم  ْددددددددددددددددددددددة ُ وِ   

 
فْدَ دددددددددددده َُْ َدددددددددددد  الوفَد  ددددددددددددَهَُْ دددددددددددد َدْ َ َهَُو  

ن   دددددددددددددددددالُفَِِعدددددددددددددددده َُ دددددددددددددددددْ ُنَ َِعدددددددددددددددددهُ    
 

ف َدَ ددددددددددددددددددَهَُنْدَ َ ددددددددددددددددددَهُ َُفْدَ دددددددددددددددددد َعال   َو
 و دددددددددددددددَُِعدددددددددددددددةََهُِ  ٌحدددددددددددددددتَُن  ٌَدددددددددددددددال 

 
ٌَاَلُ  َْف دددددددددددددددددددن ف ٌَددددددددددددددددددده ُ  َُ (وٌثَدددددددددددددددددددِِ َُْو  

لْ  ). قوله: 4   (.كدحرج)( ال غيرلَ لَ عْ للماضي الرباعي المجرد )فَ  (ولألربع ف ْعل ل  ح ص 

                              
 . 349 /4. وشرح الكتاب للسيرافي1/27المنصف البن جني(1)

  ، ومثل له من ااسماء: ُعْنُدد وُسْرَدد وُعْنُبب، ومن الصفات: ُقْعُدد وُدْخُلل. 277/ 4الكتاب سيبويه(2)
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 ويأتي على مزيد الثلثيمزيد ( أشار به إلى )ولمزيد أول. . .. ث  افعوعال. قوله: 5
 له ثلثة أبنية:و بحرف واحد؛ 

ڤ ڤ  ) "َأْفَعل" نحو؛ أحسن وأكرم؛ والغالب فيه أن يكون للتعدية؛ نحو:أ. 

ل"؛ نحو: قدم وقطع؛ ويغلب أن يكون للتكثير؛ نحو:(1)(ڤ ڤ ڦ   . و"َفع 

 .. و"َفاَعل"، نحو: قاتل وخاصم؛ ويدل على المشاركة كثيراً  (2)(ٿ ٹ )

 الثلثي بحرفين؛ وله أبنية خمسة؛ هي: مزيد-ب

ل"؛ نحو:  "انفعل"؛ نحو: انكسر، وانصرف. و"افتعل"؛ نحو: اجتمع، واتصل. و"َتَفع 
ارك، واث اقل. و"افعل"؛ نحو:  تقدم، وتصدع. و"تفاعل"؛ نحو: تقاتل، وتخاصم. ومنه: اد 

 احمر؛ ومنه: ارعوى.

 أربعة هي:الثلثي بثلثة أحرف، وأبنيته  مزيد-ج

"استفعل"؛ نحو: استغفر، استقام. و"افعوعل"؛ نحو: احدودب، واعشوشب. و"افعول"؛ 
"؛ نحو:  نحو: اجلوذ؛ أي: أسرع في السير، واعلوط البعير؛ ركبه بغير خطام. و"افعال 

. ، واعوار   احمار 

ه ما زيد فيثلثة أوزان:  لرباعي المزيدأي ل )وما عداها ملح . . . البيت(. قوله: 6
 "تَفعللَ "زيد فيه حرف واحد، وزن واحد، وهو  يحرف واحد، وما زيد فيه حرفان، فالذ
 كتدحرَج. والذى زيد فيه حرفان وزنان:

 ااول: افعنَلَل، كاحرنجم.

                              
 .50البقرة:(1)

 .31يوسف:(2)
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، واطمأن   ، كاقشعر   .(1)والثاني: افعَلل 

 المسألة الثالثة: الصحيح والمعتل:  
ْ ُِ دددْ ُدََحدددْ  ُِ ُ دددِ َُُْسعددد ال ُُِ َ دددِح ح   

 َسعِ ال ُِ ِ ُْ
ثَدددددددددددددددِ ُْو دددددددددددددددْي   َُمل  ددددددددددددددده ُ و دددددددددددددددِِءُ ُِ   

ُوذوَُوثُ   ُ ْجددددددددددددددددد    ْوَ دددددددددددددددددْ ِ   ُِالثَدددددددددددددددددَو
 

ُوذوَُ  ب دددددددددددددد ُِ  وددددددددددددددالِ ُ ندْ  دددددددددددددد  ُ   َو
َُكددددددددددددددِ ُِ َددددددددددددددْ َفِ ُ   َُْ ددددددددددددددو  دددددددددددددد   تُْ َِ  

 
و دددددددددددددددُِ وُس  ف دددددددددددددددِ ْ (ُ ْ ددددددددددددددد و  َُْ َُنَ   

. فالصحيح ما  إلى-قوة أحرفه وَضعفها  باعتبار-ينقسم الفعُل   قسمين صحيٍح، وُمعتلٍ 
كانت أحُرفه ااصلية أحرفًا صحيحة مثل "كتَب وكاتَب". والفعُل المعتلُّ ما كان أحد 

. وهو أربعُة أقسام مثاٌل، وأجوٌف، أحرفه ااصلي ة حرَف عل ة، مثل "َوَعَد وقاَل وَرمى"
وناقٌص، َولفيٌف. فالمثال ما كانت فاُؤُه حرَف عل ة كَوَعَد وَورَث. وااجوُف ما كانت 

وسمي أجوف ان إعلله في جوفه أي في وسطه، ويقال عيُنه حرَف علة كقاَل وباع. 
"كسرُت، وقمُت".  ،ذو الثلثة لكون ماضيه على ثلثة عند اإلسناد إلى التاءله أيضًا: 

لنقصانه عن قبول وسمي ناقصًا والناقُص ما كانت الُمه حرف علة كَرضَي ورمى. 
ذو ااربعة لكونه على أربعة أحرف عند اإلسناد إلى ويقال له أيضًا: بعض اإلعراب، 

والل فيُف ما كان فيه حرفان من أحرف العلة أصلي ان، نحو ، كرميت، وغزوت. التاء
وهو قسمان لفيٌف مقروٌن، ولفيٌف مفروق. فالل فيف المقرون ما كان َحرفا  "َطوى وَوفى".

العلة فيه ُمجتمعين، نحو "طوى ونوى". واللفيُف المفروُق ما كان حرفا العلة فيه 
 .(2)ُمفترقين، نحو "َوفى
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 المسألة الرابعة: في أبنية المضارع:  
َ ُعٌَددددددددد َُملَدددددددددِِ َُبْد َدددددددددة َ   َ دددددددددِ   َُ   
 

ُِ ِ ْ دددددددد ِ ُ  َُ ْ    دَحدددددددد َعددددددددةَُِ ددددددددْ َُمَ ْدددددددد    
 ُِْ  َ ددددددددددددُِ ْ بَدددددددددددد  َُ دَْحدددددددددددد  ِ ُِفُْ ِِ ددددددددددددْ 

 
 ُِْ فِ دددددددددددددددمم  ُفْ ددددددددددددددد  وودددددددددددددددْ ُ   دددددددددددددددةَُ 

ٌِ دددددددددددِ َُو ددددددددددد َُ    ُْإِ َُملِِ ددددددددددد ُف ددددددددددد ُُِوث
 

ُ    ددددددد ُْو ددددددد ئ ُفددددددد ِ ُ  دَحددددددد ِ ُدَحٌدددددددت   
ُك ِ دددددددددد ُْ   ف َددددددددددُِ وَُوددددددددددالِ ُوإ ُ ددددددددددِ  

 
َك ددددد ُْ  َُنِ ددددد ُْفدددددِف ْ ُووْدددددْ ُفَُملثدددددِِ ُ  

ُوَك دددددد ْ ُ ددددددَْيَُفِ ددددددهُْ   َو ددددددمْ ُب دددددد   
 

   ددددددددددددددَهُ  ددددددددددددددْي ُسُب ددددددددددددددِء ُ   ِ ددددددددددددددْه( 
المضارع يحصل بزيادة حرف المضارعة على الماضي، وحرف المضارعة أربعة:  

وهي النون والهمزة والياء والتاء يجمعها قولك: "نأيت" وحكم صرف المضارعة الفتح 
فيما كان ماضيه على ثلثة أحرف، كنصر ينُصر وضرب يضر ب، وفيما كان على 

تخرج يستخرج، والضم فيما خمسة أحرف، كانطلق ينطلق، وفيما كان على ستة كاس
كان ماضيه على أربعة أحرف، سواء كان كلها أصواًل كدحرج يدحرج أو فيها حرف 
مزيد كأكرم ُيكر م، وأجاب يجيب ثم إن كان الماضي مفتوح العين، ثلثت عين المضارع 
منه أي جاز فيها الكسر والضم والفتح، كضرب يضرب ونصر ينُصر، وال شرط لهما، 

ن تكون العين أو اللم حرف حلق كسأل يسأل، ومنح يمنح ومنع يمنع، وشرط الفتح أ
وإن كان الماضي مكسور العين، فتحت في المضارع، كعل م يعَلم، مالم يكن مثااًل 
فتكسر في المضارع أيضًا، كور ث ير ث، وإن كان الماضي مضموم العين، ضمت في 

رع من غير فعل وهو المضارع أيضًا كظُرف يظُرف وحُسن يحُسن، وأما المضا
الرباعي، والمزيد منه ومن الثلثي، فإنه يكسر ما قبل آخره، سواء كان عين الفعل أو 
َل  اللم ااولى، كدحرج ُيدحر ج، وقاتل يقاتل، مالم يكن أول ماضيه تاء مزيدة وذلك َتَفع 

ُل، وتفاعل وَتَفْعَلَل، فل يغير ما قبل اآلخر، نحو: "َتَعل َم يَ  َتَعل ُم وتجاهل يتجاهُل، َيَتَفع 
 .(1)وتدحرج يتدحرج" 
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 المسألة الخامسة: األمر: 
  ُْ َ ْ ددددددددَ ُ ددددددددْ ُذْ َُ ْددددددددَ   ُ َددددددددَُِفْد َدددددددد 

 
إْ َُ ِ ددددددددددددددددددد ُُْو دددددددددددددددددددْيَ  ُ وثَدددددددددددددددددددِ ُ  ُ    

  ددددددددددْ ن ْ َُفِدددددددددددْئُ ْمددددددددددِ َُوَ ْ ددددددددددِهُ  ُْ 
 

ُكِ ْ ددددددددددِهُ  ْ (      ددددددددددَ ُنٌدددددددددد ُل دددددددددد  
 وغيره، واخشوشن، واقتدر، واستخرج، نحو: انطلق وصل يفتتح به اامر من ذي همز 

: اآلن نحو دحرج وتدحرج أو أصل نحو يفتتح بتالي حرف المضارعة إن كان متحركاً 
ح تكان تالي حرف المضارعة ساكنا فبالوصل يفتم فإن كر  أأكرم إذ ااصل في يكرم ويُ 

 .(1)وحركة ما قبل آخره كالمضارع انه مأخوذ منه، واخرج، واعلم، اضرب: نحو

 (2)فرعية بناء فعل المجهول:  المسألة السادسة:
دددددددددد ِ (ُفِ ددددددددددم ْ ُ و س  َ   فَدددددددددد   ُبنددددددددددَُِملَد
 

                                       
 ون فهو فرع عنه، وقال الكوفي، ل الفاعلعَ ل المفعول مغير من فَ ع  الجمهور أن فُ . 1                         

فلم ينطق لها ، انه وردت عن العرب أفعال لزمت البناء للمفعول، أصل: والمبرد
بأن العرب  د  ورُ ، للزم أال يوجد إال حيث يوجد ااصل فرعاً ني فلو كان ي وعُ ه  بفاعل كزُ 

قد تستغني بالفرع عن ااصل بدليل أنه وردت جموع ال مفرد لها كمذاكير ونحوه وهي 
 .(4)كبير فائدة"وهذا الخلف ال يجدي  : "(3)ال شك ثوان عن المفردات قال أبو حيان

ِوُ  ُْ  ُ َنَ ٌددددددددددددددد ُْ   وِفُْ ثدددددددددددددددِِ َُودددددددددددددددَ 
 

َ دددددددِح ُْ ددددددد َ (ُُو  فَُ جددددددد ِ ُإعدددددددالسُ   
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أي معتـل  كـان الماضـي مثـاالً  أي إذا( همرزا   )وفري مثراِل الرواِو زدْ أن  نقلربْ . قوله: 2
فـي  "أعـد"أم ال نحـو:  "ود"فـي  "أد"الفاء بالواو جاز قلبها همزة سواء كـان مضـعفا نحـو: 

 . (1)"قيوُ "في  "يوقأ"صحيح اللم كما مثل أم ال نحو  "وعد"

ن دددددددددَِ ُو دددددددددُِ دددددددددْةُ  ددددددددد ِ  ِ     دددددددددَِ َُو
 

دددددددددددددددددددُِ ِوَ ددددددددددددددددددد  ََ ِوْفَُمل َ دددددددددددددددددددِ ِِ َُ ٌِ ندْ  
دَحظ ددددددددددددددددددددددددد ُِ   وسَ ُذْ َُوِ ٌدددددددددددددددددددددددددِ ُ ء َُو

 
ِفََُْ ْ َددددددددددددِ (   ُِ  بنددددددددددددَِءَُهدددددددددددد َُ ِ  دددددددددددد

كيقال، ، في المضارع ألفاً  عين ااجوف تقلب : )وفي المضارع. . . األظهِر(. قوله3 
وإن كانت منقلبة ، باالف ياء المعتل اللم وتقلب الم الماضيويباُع، ويختاُر، وينقاُد، 

وال يبنى هذا البناء فعل جامد وكذا ، دي في هدىزي في غزا وهُ غُ  : "عن واو نحو
 .(2)ناقص من كان وكاد وأخواتهما على الصحيح 

 المسألة السابعة: في بناء المصدر:  
ُِ ددددددددددددد َ ُوٌمْدددددددددددددِ ُِ   و ددددددددددددد ُثالثددددددددددددد   
 

و  ددددددددددددددددددددِ ُِ  مل ددددددددددددددددددددةِ َُمِلْ َ دددددددددددددددددددده َُو  َو
َِكِ ددددددددددددد ُِ   ُِ ِوُع نددددددددددددد  وفُ ثدددددددددددددِِ َُودددددددددددددَ 

 
  ددددددددَْيَُْوم ددددددددَة ُُِكدددددددد َكُِ دددددددد ُ َدْ ِ ددددددددهُ  

 ُْْ ُب  ددددددددددددددة ُِ ْ َ ٌَدددددددددددددد  وو دددددددددددددد ُ   دددددددددددددد   
 

 ُْْ َمِلْ َ ددددددددددددَِ َُآلوددددددددددددَ َُْج ٌَدددددددددددد (ِ ْ َ ددددددددددددالُ   
إن اعتلت ، مصدر وزمان ومكانل بفتح الميم والعين قياساً ل فعَ يصاغ من الثلثي مَ  

أم ال  سواء كان مفتوح العين في المضارع أم مكسورها أم مضمومها مثاالً  المه مطلقاً 
 ن كان صحيح اللم فتكسر العين إن كان مثاالً فإوإال ، ومدعى، ومرمى، كمرعى

وتكسر العين ، لفتح كميسربالياء فبا فإن كان مثاالً ، وموقف، ومورد، بالواو كموعد
، إن كان من يفعل بالكسر غير مثال، في غير المصدر أي في الزمان والمكان أيضاً 

ل فإنها أو يفعُ  لُ فعَ وبخلف الثلثة من يَ فإنه بالفتح كمضرب كمضرب ، وال منقوص
الثلثي للثلثة لفظ المفعول في  ويصاغ من غير، كمشرب ومقتل بالفتح أيضاً 
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ڻ ڻ  )أي إجراؤها وإرساؤها (1)(ک گ گ گ گ ) مصدراً المستعمل 

ل بكسر فعَ بناء اآللة مطرد على م  ، و أي االستقرار (3)(ۉ ۉ ې ې ) (2)(ڻ 
 .(4)ةحَ كسَ نقاش وم  فتاح وم  ح وم  جدَ ر وم  شفَ ة كذلك كم  فعلَ فعال وم  الميم وفتح العين وم  

 المسألة الثامنة: في أبنية الصفات:  
عندددددددددددددُْ ِفْ دددددددددددده ُوفَدَ دددددددددددددْه( و بُن ددددددددددددالُ   

 
   ددددددددددد  ُسَُعَمدددددددددددْه( كددددددددددد و َُو   ددددددددددده ُ 

ل بالكسر والسكون كذبح بمعنى عْ ف  . ينوب عن بناء وزن مفعول في الداللة وزن 1 
، وهذين الوزنين مع الفعيل إنما بمعنى مقبوضض ل بفتحتين كقبَ عَ فَ ، ووزن مذبوح

 تنوب عن اسم المفعول في معناه ال عمله عمل الفعل. 

ُْْ ََ  وسَُن  دددددددددددددددْ ُ ددددددددددددددد ُ    دددددددددددددددة  ُ  ْشدددددددددددددددِ 
 

ددددددددددددددددددْ (  ََ ُِج ْ َُوث الثِدددددددددددددددددد    وكثدددددددددددددددددد   ُودددددددددددددددددد
أي أن أمثلـة المبالغـة تبنــى مـن ثلثـي مجـرد غالبــًا،  وكثـرة لـه الثلثــي جهـْة(). قولـه: 2 

ك ومعطــاء مــن أعطــى ونــذير وألــيم مــن أنــذر وآلــم ر وشــذ بناؤهــا مــن أفعــل كــدراك مــن أد
 . (5)وزهوق من أزهق
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 المسألة العاشرة: في التأنيث:  
  ودددددددددددددددددد   ِ ُفَُو  ددددددددددددددددددغِْيَُو  ددددددددددددددددددمِ ُِ
 

و  ددددددددددددددددددددددِ ُ  مل شددددددددددددددددددددددِِ (و ددددددددددددددددددددد  َُو َو  
. يستدل على تأنيث ماال علمة فيه بأشياء ذكر منهـا ابـن مالـك الضـمير والتصـغير 1 

" و"اليــد كســرتها" والصــفة نحــو: "يــد مبســوطة الكتــف مشــويةوزاد الســيوطي الخبــر نحــو: "
 خير من يد مقبوضة" واإلشارة نحو: "هذه جهنم". 

ِ (ُفُ دددددددددددِهِ َُ دددددددددددِِ َُ ددددددددددد ُْ   وَ جحددددددددددد
 

ُبِددددددددالُإسُ َوَ ددددددددَِوَى(ُإْ َُو َدددددددد    َُْفْ دددددددده 
ِ ددددددْي ُ  ْْ َُن ْمددددددِ ُ وَْ ددددددِ َُ َُُْ وُِ فَُُجْدددددد    

 
ُكدددددددددددد َُنِْ ددددددددددددَ ُ  َو  ُ ؤندددددددددددد (  ْ  جددددددددددددن

و دددددددددددُِوٌددددددددددد  كْ (   َو مدددددددددددِ ُ  ودددددددددددِ َُو
 

ف مددددددددددددُِ سَُْوَ ْ دددددددددددده ُ َددددددددددددد ُْ   ُِ ه دددددددددددد  وَو
ِكن  ُ  و دددددددددددددددددددددِء ُف وهددددددددددددددددددددد  ُ ددددددددددددددددددددد َو  

 
ُ َدْ َ ِ دددددددددددد ُْ  ُِوَمددددددددددددِ   (بَددددددددددددْةِءُ  َ ددددددددددددِ ِ    

إذا أسند لمؤنث داللة على  ساكنة حرفاً تحلق آخر الماضي تاء  )وراجحا (. قوله: 2 
إن  ، وقد ذكر ابن مالك ما تلحق فيه وجوبًا وجوازًا وزاد ما تلحقه راجحاً تأنيث فاعله

ں ) (1)(ڭ ڭ ڭ ) كه:رْ ن تَ وم   "طلعت الشمس"نحو:  مجازياً  كان ظاهراً 

 "قامت اليوم هند"بغير إال نحو:  مفصوالً  أو حقيقياً  (2)(ڻ ڻ ڻ ڻ

وهاتين الحالتين أشار إليهما ابن ابن مالك  (3)(ھ ھ ھ) :ومن تركه
 بالجواز وذهب السيوطي إلى الرجحان.

للذ َكر( جنس مؤنث( )والجمع باالف والتا  )أو اسم الجمع أو. قوله: )مساويًا( 3
أشار به إلى ما تحلقه التاء على سبيل التساوي وقد ذكر ابن مالك جمع التكسير ونعم 

قام "و  "قامت الزيود"أي لمذكر أو لمؤنث نحو:  جمع مطلقاً الاسم وزاد السيوطي 

                              
 .9القيامة:(1)

 .51النمل:(2)
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كثرت "جنس لمؤنث نحو: الاسم و  (2)(ىئ ىئ ) (1)(ڑ ک ) :و "الزيود
جاء " و" جاءت الطلحات "جمع باالف والتاء لمذكر نحو: "، والكثر النحل"و "النحل

" جاءت بخلفة لمؤنث فإن التاء واجبة فيه لسلمة نظم واحدة نحو:  "الطلحات
 ".الهندات

التاء في أول المضارع أي أن  بدء مضارع لماض يقتفي( )والتاء في. قوله: 4
وترجح  "الشمس تطلع"و "هند تقوم"و "تقوم هند"فيجب في  كالماضي وحكمًا وتفصيلً 

لحاقها إومن  "هب الريح إال في كذايما  "ويرجح في "تهب الريح" و" تطلع الشمس"في 
 بالتاء في يرى. (4) (3)(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) قرئ:ما 

 المسألة الحادية عشر: في المقصور والممدود:  
ُِ  َوِددددددددد ُْ   ذوَُو  دددددددددِ ُ دددددددددََُِيْدددددددددِ   ُس  ددددددددد
 

ُ َوِدددددددددْ (  ُ دددددددددُِذ ُب دددددددددَةهُِ ددددددددد   ملدددددددددة   َو
المقصور هو االسم المتمكن الـذي حـرف إعرابـه ألـف الزمـة، كـالفتى والعصـا، بخـلف  

المبني كإذا وما آخره ألف كالياء كقاضـي، ومـا آخـره ألـف غيـر الزمـة، كااسـماء السـتة 
 .(5)ألفحالة النصب، والممدود واالسم المتمكن الذي آخره همزة بعد 
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 المسألة الثانية عشر: في جمع التكسير:  
ُوَ   ِدددددددددددددددددددددددددددد ُِ ُوَ ِ ددددددددددددددددددددددددددد    ووَ   ددددددددددددددددددددددددددده 
 

(ُفَدْ ٌَددددددددددددد َُثْ ِددددددددددددد ُِ  ُ و  دددددددددددددت   وَهِوِددددددددددددد  
 . وحمقى"يأتي وصف )أفعل( بمعنى )فاعل( ل)َفْعلى( نحو: "أحمق  

َْ ِددددددددددُوفَدْ ددددددددددهُ  ْو ُِ   ْ ٌددددددددددت َُْوَ ددددددددددَُِو ةَُْ دددددددددد  
 

ُإْذُ َدددددددددددددِ ْ (  ددددددددددددد   ُ سَُكْخ    دددددددددددددُِفد   ددددددددددددد   
معتــل العــين أو الــلم ال قولــه: )ال كخــف إْذ يــرْد( إي إذا كــان وزن )ُفْعــل( مضــاعفًا أو  

 يجمع على فعول إال ما ندر من نحو: "خص وخصوص".

 المسألة الثالثة عشر: في التصغير:  
ُِ   ٌِدددددددددددددد ُْ و ندددددددددددددد  ُِ ُنن دددددددددددددد  َو   ْ ُ  دددددددددددددده 
 

يَِدددددددددْ (   ُِ  عندددددددددْ(ُوذَُوٌدمددددددددد ُ     دَحددددددددد
أي يرد في التصغير ماكان ثانيًا من حـرف لـين مبـدل مـن حـرف لـين  : )عنه(. قوله1 

 أيضًا، فيرد إلى ما قلب عنه نحو: ديمة دويمة وقيمة قويمة.

جمــع التكســير كــذلك فيــرد فيــه الحــرف المبــدل مفتوحــًا نحــو: بــاب  )مفتوحررا  يجررب(. 2
 أبواب، ناب أنياب، ضارب ضوارب، آدم أوادم.

 المسألة الرابعة عشر: في النسب:  
  وُسُفددددددددددددددددددددددددددددددددِئ ُوَتء َُدَْحدددددددددددددددددددددددددددددددِ  ُِ
 

َُ دددددد ُ     وودددددد ك هَُِ دددددد ِ (ُ دددددد ُبندددددد  
أشار به إلى الخلف في النسبة إلى بنت وأخت بنوي وأخـوي  )وللكرها اصطف(قوله:  

إلـى ذكـر التـاء  (2)، وذهـب يـونس(1)كما ينسب إلى مذكرهما هـذا مـذهب سـيبويه والخليـل
 .(3)فيقول: بنتي وأختي، وهو اختيار السيوطي

                              
 361 -360 /3الكتاب (1)
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 المسألة الخامسة عشر: خاتمة في همزة الوصل:  
ِِك  ُسُْيْددددددددددددددددددددد  (َُسب دددددددددددددددددددددةَ   ِبَ ددددددددددددددددددددد

 
  ُ  ْ  وجددددددددْئُ مددددددددِ َُْوَ ْ دددددددددِهُف مددددددددَُِ ْ ددددددددد

 . ال يبتدأ بساكن وهو محال في كل لغة )بسا ن ال يمكن(. قوله: 1 

ُو  ُْ    ْ دددددددددددددددددددددددددددددددددد    ُإسُ ْي دددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 

َُن َ دددددددددددهُْ  (فَد  ِ َحدددددددددددْ َُو دددددددددددمْ ُِوَ ددددددددددد     
. جميع همزات الوصل حيث وقعت مكسورة، إال في أيمن وأل أداة التعريف فإنها 2 

أصلية، فإنها مضمومة، نحو: مفتوحة فيهما، وإال إن كانت في فعل ضم ثالثة ضمة 
  . (1)اخرج، واستخرج
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 املبحث الرابع: يف التصريف اإلعاليل
 المسألة األولى: بعض الحروف الزائدة في الميزان:  

ُكِ  دددددددددددددددددهُِ ئدددددددددددددددددةَُ  وٌ ددددددددددددددددد ُِ ْ   وَ 
 

 وَتَُف  دددددددددددددددِ ُوِ ْ ُب دددددددددددددددِِءَُْوَ دددددددددددددددْةِ ( 
ئددددددددددددددددةُ  دددددددددددددددد  ِ ُ  و   و  دددددددددددددددد  َُوَ 

 
 ) ْ ُو  ددددددددددددددددددددددَة  ُ  دددددددددددددددددددددد  ُ  َو ٌ دددددددددددددددددددددد  َِم

أي إذا عرض للزائد في الموزون تغيير فيسلم  (وتا افتعال وزن بتاا العدل). قوله: 1 
 في الميزان نحو: "اصطبار" وزنه "افتعال" فالطاء معدولة عن التاء.

ويعرف الحرف بالزيادة لوقوعه في موضع تلزم فيه  معنى رأوا()أو محله وقيده . 2
زيادته، كنون )عفنقس( فوقوع نون ساكنة غير مدغمة بعدها حرفان يدل على زيادتها، 

 (1)وكـ)أفكل( للرعدة فإن وقوع الهمزة أواًل وبعدها ثلثة أحرف دليل زيادتها. 

 المسألة الثانية: في حروف الزيادة:  
  و (ُفدددددددددددددددِ و   ددددددددددددددد و م ن ََُِ ددددددددددددددد

 
وُ   ددددددددددددة هِ(ُعدددددددددددد    وددددددددددددَ  و ددددددددددددِءَُو  َو

أي أن أحــــرف الزيــــادة عشــــرة مجموعــــة فــــي كلمــــة  سرررر لتمونيها الحررررروف(). قولــــه: 1 
 "سألتمونيها". 

َُكَ ْعَ َعدددددددددددددِ ٌَِ ُوس   دددددددددددددْ ُفددددددددددددد َ ُ  ددددددددددددد
 

  وَ ْ دددددددددددددددددددددددددددددددددددد َد     (َُو َدَ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددِو د ْؤ  ؤُ  
 . قوله: )يستعور( الياء في يستعور أصلية وهو شجر يستاك به ووزنه َفْعَلُلْول. 2 

ودددددددددددددال ُ  ِْ(َُو و ددددددددددددد ُفَُ دددددددددددددِ ْ  ِِو ُف َو  
 

َو دددددددددددددددددِِءُ َمدددددددددددددددددَُِنِ ددددددددددددددددد ُِإ دددددددددددددددددِ   ُ   
 أي لم تطرد زيادة السين في غير االستفعال. )والسين في استفعاله(. قوله: 3 

 المسألة الثالثة: في الحذف:  
مل دددددددددددددة ُِ َُو ددددددددددددد  ُفدددددددددددددُِ  دددددددددددددِ       
 

ددددددْهُ ددددددِ (َو  ددددددِ ُ دددددد ُُ  ُك  ك ددددددة  ُ  ددددددْ   
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ُ دددددد ُ ف ددددددَهُفَُو  دددددد  ُ دددددد   َُْو مدددددد  
 

ُلُ َدَ دددددددددْ (ُ  دددددددددِ  ُ   ٌْددددددددد   ُكدددددددددَِ ُ َد   إْ 
 ُْْ و ددددددد  ُإ ُ  ددددددددنْةُمل  ددددددددم  ُ َ دََحدددددددد (َو  

 
 ) ْْ  و ددددددددده َُو ْدددددددددِ َ ْ ُ و ثددددددددده ُذَكَُ ددددددددد

ُخــْذ وُكــْل وُمــْر وااصــل  الــلزم فــي فــاءات الحــذف يطــرد فــي )خررْل كررْل مررِر(. قولــه: 1 
أأخــذ، وأأكــل، وأأمــر، حــذفت الهمــزة الثانيــة التــي هــي فــاء الفعــل، فــذهبت همــزة الوصــل 

 للستغناء عنها بحركة العين وال يقاس عليها.

م تحذف لألمـن مـن لو قلبت همزة أفعل هاء أو عينا ل )إن كان قلب ل  يقع(: . قوله2
 .التقاء الهمزتين نحو هراق الماء يهريق فهو مهريق ومهراق

 ثـلأحـد المثلـين م تحـذف العـين جـوازًا مـنو  )ومثل ذاال مْس(وقوله:  )أحس(. قوله: 3
 .(1)"ومست ومسن أحست وأحسن"أحس ومس إذا اتصل بتاء الضمير أو نونه نحو: 

 المسألة الرابعة: في اإلبدال: 
ْ   َ ْ ُ ُفَُمل َ دددددددددددَُفددددددددددد  ُْو دددددددددددَ ُذَُ هَُْو  

 
فُهددددددددددددددددددَ و   وَُ  َو  ُِ   وٌثِ َ ددددددددددددددددددْه(ُس ددددددددددددددددد

ثـم صـار )هـراءا(  (يَ هـراء  )وااصل . العلة في قلب الهمزة واوًا في هراوي هي الثقل 1 
أبدل من الهمزة واو كراهة اجتماع ألفين بينهما همزة مفتوحة والهمزة كأنها ألف فكأنـه ثم 

 .اجتمع ثلث ألفات

ُْ َْ  عددددددددددددد ُن ُ دددددددددددددَ   ُبٌْمددددددددددددد  َُ ددددددددددددد
 

ُ دددددُِ  ددددده (ُو دددددُِدَح ددددد ِ َكَُعددددد ُْ  ِْ  ِ دددددْ ُِجدددددْن
تبــدل الهمــزة الســاكنة بعــد همــزة متحركــة متصــلة مــدة )مررن جررنس مررا قبررل(  . قولــه:2 

فــي أومــن وأصــلها أأدم وإئمــان  فــي آدم ويــاء فــي إيمــان وواواً  تجــانس الحركــة فتبــدل ألفــاً 
 . (2)وأؤمن

  و دددددددددددددُِعدددددددددددددةََُو دددددددددددددِبَتُذوُن   ددددددددددددد ُِ
 

َُ بْددددددددددددددددددَةَ ُ   َ و  ْ دددددددددددددددددد  ِ (ُو  دددددددددددددددددد     
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أي مــا عــدا قــرره الســيوطي فــي بــاب اإلبــدال فهــو شــاذ مســموع، أو لغــة قليلــة، ويعــرف 
 اإلبدال بالتصاريف.

 : تخفيف الهمزة المفردة الساكنةالمسألة الخامسة: 
ِك  ُفَ  بْددددددددددددددِةس ُ دددددددددددددد دددددددددددددَ ُ دددددددددددددد    ِ     
 

ُِ    دددددددددددددَ ُ دددددددددددددِ  ْ ُنَدددددددددددددالَُم َِن ددددددددددددد وَددددددددددددد  
ُِْو  نَ دددددددددددددددددددددددهُ   ْ ُ  فددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددد  وعْ  

 
 ُْ  ٌ  َ ُكددددددددددِ َُ دددددددددد ُك ددددددددددَ  َوب ددددددددددَةُفددددددددددْ     

ددددددددددددُِو  دددددددددددد  ََ َنَددددددددددددُِوبَددددددددددددْ َُدََحْ ِف   ُْ ْ ُبَد دْ
 

ُ وُن َ ددددددددد ُْ  وْ دددددددددِ ُنْ ددددددددد   َُو  و َوِددددددددد  
ُ  ٌِ َدددددددددددددددددددددددددددْ ُ ء َُوَسُ  ُفددددددددددددددددددددددددددد     وذَت 

 
ُفدددددددددددِ  ال(  نٌدددددددددددَ ُ ددددددددددد    وَُ   ك ددددددددددد  ُوَو

وكلها من زيادات السيوطي فيجوز  تخفيف الهمزة المفردة الساكنة هذه اابيات في 
تجانس حركة ماقبلها نحو: "لم يقرا ولم ُيقري"  تخفيف الهمزة المفرد الساكنة بإبدالها مدة

تخفيف ماهي فيه بحذفها، ونقل حركتها إلى  والمتحركة إن كانت بعد ساكن جاز
الساكن إن لم يكن الساكن حرف مد زائدًا، أو الفاء مبدلة من أصل، أو نون انفعال أو 

و"واجتنب السوء يا هذا وال تكن  ياء تصغير وذلك نحو: " هذا رد وهذه مسلٌة او جبل"
نحو جاء، أو نون  فلو كان الساكن حرف مد زائدًا، أو الفاء مبدلة من أصل مسيئًا"

أي نعطف أو ياء التصغير نحو ُرَشيئ، لم يجز النقل، وإن  االنفعال، نحو: "أنأطر"
كانت بعد متحرك مفتوح خففت بالتسهيل كيف كانت أي مفتوحة، أو مكسورة، أ، 
مضمومة، ومعنى التسهيل: أن يجعل بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتجعل في 

االف، وفي نحو يئس بين الهمزة والياء، ونحو مقرؤ بين الهمز نحو سأل بين الهمزة و 
والواو، وكذلك الواقعة بين االف من الهمزات المتحركة تخفف بالتسهيل فتجعل بين 
همزة ومجانس حركتها، فإن كانت فتحة، نحو: "جاءكم" جعلت بين الهمزة واالف، وإن 

: " نسائكم" جعلت بين الهمزة كانت كسرة نحو الهمزة واالف، وإن كانت كسرة نحو
والياء، وإن كانت ضمة نحو "نساؤكم" جعلت بين الهمزة والواو، وكذلك الواقعة وهي 

أو بعد مضموم نحو: سئل، وكذا الواقعة  (1)(ڱ) المكسورة بعد مكسور نحو:
                              

 .54البقرة:(1)
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أو بعد مضموم نحو يوضو مضارع  (1)(ڭ)وهي مضمومة بعد مكسور نحو: 
تخفيف بالتسهيل، وأما المفتوحة بعد كسر فإنها تجعل في وضوء أي حسن، وهذا كله 

" والمفتوحة بعد ضم تجعل في التخفيف واوًا نحو:  التخفيف ياء نحو: "ال تستهزُين 
 .(2)"مؤجل" وقوله: )وال كسر( وهو بكسر الواو وأصله المد أي وال كسر أي بعده وتلوه

 المسألة السادسة: التقاء الساكنين: 
ِكنِِ ُ َو   َددددددددددددددددددددُِْي ندددددددددددددددددددد ُ  إْ ُ دددددددددددددددددددد  

 
ُ َدَ دددددددددددددددد ُ    ن دددددددددددددددد ُبَ  ددددددددددددددددةَ  ُوو دددددددددددددددد  

بْ ددددددددددةَ  َُو ُِ ددددددددددْ ُب ددددددددددِةُوِددددددددددْ    و ددددددددددة   
 

ِِ وَ  دددددددددددِهَُ دددددددددددْ َُ ْددددددددددد  َُ ِ ُ َُوَهددددددددددد   
َو َِ ددددددددددددددِ  و  ك ددددددددددددددة ُدَحدددددددددددددد فُِ  َُو  فِملددددددددددددددة 

 
 ُ َ دددددددددددددددددد   ْْ ُِ ددددددددددددددددددْ َُ ْْيِِ َددددددددددددددددددِو   ََ و     

َُوَُْ دددددددددددددددددددددددددددددددددِ ثْدَ ِ ُِ    ِ ُِسن ددددددددددددددددددددددددددددددددد  إس 
 

ْدددددددددددددددددددَ ْ َُفَحددددددددددددددددددد ِ ْكََُتِلُْ  َُِْي  (وإْ ُبِددددددددددددددددددد  
 هذه اابيات كلها من زيادات السيوطي، فيمتنع التقاء الساكنين وتستثنى مواضع: 

 ااول: التعداد كقولك دار، غلم، كتاب.

 الثاني: في الوقف كضرْب، وتعلمون.

ڄ  )الثالث: في ااصل إذا كان أولهما حرف لين، وثانيهما مدغم نحو دابة ودويبة، 

 . (3)(ڄ

الرابع: إذا دخلت همزة االستفهام على ما فيه االف واللم، فإن للعرب فيه مذهبين: 
أحدهما: تسهيل همزة الوصل بين بين. والثاني: إبدالها ألفًا ويمتنع حذفها وإن كان 

القياس اللفظي لئل يلتبس بالخبر، فرجحوا مراعاة إفهام المعنى على حذفها وصًل هو 

                              
 .6ااعلى:(1)

 . 357-2/356المطالع (2)

 .7الفاتحة:(3)



336 

 

قياس اللفظ، ولهذا كان إبدالها ألفًا أقيس، انه إزالة لصورتها وحركتها، فهو أقرب مع 
 حصول الفرق به بين االستفهام والخبر.

لف، وورد الخامس: ما ورد عنهم في القسم قولهم: أي وهللا ، وها هللا ، بإثبات الياء واا
أيضًا بحذفهما على القياس، وإذا التقى ساكنان في غير ما ذكر حذف ااول إن كان 

ڭ ) (2)(ڍ ڍ) (1)(ہ ہ ہ ہ ھ ) كقوله تعالى:ممدودًا، 

أو نون توكيد خفيفة، نحو: "اضرب الرجل" تريد اضربن، وإن كان غير  (3)(ڭ ۇ
الثاني نحو أين، وكيف، ذلك حرك إال أن يكون الثاني آخر كلمة فتحرك هو أعني 

 (5)(ڎ ڈ)،  (4)(ڄ ڄ ڃ ڃ) وااصل فيما حرك منهما بالكسر، نحو:

، وقد يحرك لغيره إما  لضمة  إتباعاً  ضمة الذالحركت بلإلتباع كمنذ نحو أمس  وجير 
وإما فرارًا من االستثقال لضمة العين،  لم إتباعاً ال مةضحركت ب (6)(جب حب ) :ونحو

 .(8()7)(ٻ ٱ ٻ) أين وكيف، وقوله تعالى: وطلبًا للتخفيف كما في

  

                              
 .10التحريم:(1)

 .53اإلسراء:(2)

 .10إبراهيم:(3)

 .1البي  نة:(4)

 .26آل عمران:(5)

 .195ااعراف:(6)

 .2آل عمران:(7)

 . 362-2/361المطالع (8)
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 المسألة السابعة: في اإلدغام: 

ُف ِ حدددددددددددددددِ ُفَدثَدددددددددددددددِ     وعندددددددددددددددةَُ  دددددددددددددددِ  
 

وْ ددددددددد ُ   ٌَحِ(َُو َ ددددددددد  ُِ ِ  ُ   ددددددددد سن ددددددددد َو  
ُ ْف ددددددددددددددْهُ َِِ ددددددددددددددةَُ   ُِ وف دددددددددددددد   نَدَ د  دددددددددددددد  

 
وددددددددددددددددددد  ُنَدَ ددددددددددددددددددددَِ  َُ  ٌ ددددددددددددددددددد  ُ َو   و َُه

ُوس   يدددددددددددددددددددددددددددددددد   ُ و ٌدددددددددددددددددددددددددددددددد ُ و   
 

ُدََح  دددددددددددددددال  ِْ َدددددددددددددددْ     دددددددددددددددْةَ   ُإْ ُ   ىُوٌِ
 وس ددددددددددددددددد َ   َُ   َدددددددددددددددددْ ُ ِوَُْفِ دددددددددددددددددهُِ 

 
 كِ مدددددددددددددددددة ُهللَُو ٌددددددددددددددددد َُ جٌَدددددددددددددددددِه( 

إذا أدغم آخر الفعـل المـدغم فيـه مثـل: ُغـض، ُذم،  وعند ادغام. . . البيت(. قوله: )1 
ُرد. . . . الخ، جاز في الحرف المـدغم ثـلث لغـات، الفـتح تخفيفـًا، والكسـر علـى أصـل 

 التقاء الساكنين، واالتباع لحركة ما قبله، وقد روي قول جرير: 

ررررررررررررررر     ررررررررررررررر      ر   ررررررررررررررر       ررررررررررررررر    إ ن ررررررررررررررر   م 
 

   رررررررررررررررررر  ك   ررررررررررررررررررا   ر    ررررررررررررررررررت  و   ك رررررررررررررررررر  )1( 
 بفتح الضاد، وكسرها، وضمها. 

أي أن إدغام المتقـاربين يكـون بقلـب ااول  )واللي تقاربا. . . العلي األجلل(. قوله: 2
مثل الثاني، وال يجوز فيه إدغام يؤدي إلى التباس بتركيب آخـر، وقـد يتبـع فـي الضـرورة 

 اإلدغام في غير وجود شرط والفك مع وجود شرط اإلدغام كقوله:

رررررررررررررررررررررررررررررر       م   رررررررررررررررررررررررررررررر   
رررررررررررررررررررررررررررررر                       

 
ررررررررررر     )2(  رررررررررررو        ج  ررررررررررر      و ه  ررررررررررر      ف ض      و    

 "ااجلل" حيث فك اإلدغام، إلقامة الوزن، والقياس "ااجل". 

                              
والبيـت مـن –قائله: هو جرير الشاعر ااموي من قصيدة يهجو فيها عبيد بن حصين المعروف بالراعي النميري  (1)

" حيــث جــاء باإلدغــام، ويــروى بضــم الضــاد وفتحهــا وكســرها 58الــوافر فــي ديوانــه ص  . الشــاهد: قولــه: "ُغــض 
 والكسر على ااصل في التخلص من الساكنين.  -والفتح للتخفيف-فالضم على اإلتباع لضم الغين 

البيت من الرجز للفضل بن قدامة؛ المعروف بأبي النجم العجلي، الراجز المشهور، وهو مما يستشهد بـه علمـاء  (2)
البلغة على عدم فصاحة الكلم، بسبب مخالفة بعض مفرداته للمشهور من اللغة. والشاهد هنا: في "ااجلـل" 

لقيــاس فيــه ااجــل باإلدغــام ولكــن الضــرورة الشــعرية ألجأتــه لــذلك. وروايــة الــديوان: الحمــد هلل حيــث لــم يــدغم، وا
 الوهوب المجزل، وحينئذ ال شاهد فيه

 م(.  1980(، بتحقيق: علء الدين أغا، الرياض )175)ديوانه ص
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  (1)المسألة الثامنة: ضرائر الشعر:

  يدددددددددددددددد   ُوٌشددددددددددددددددِِعِ ُ ددددددددددددددددَُِْيَْ نِدددددددددددددددد ُ 
 

ُسُ َد   دددددددددددددددد ُ فُ  َس   ددددددددددددددددِِ ُدَح دددددددددددددددد    
ٌََ ددددددددددددددددددددددِ   ول ددددددددددددددددددددد و َُجددددددددددددددددددددد    و  ُ  ْ 

 
ِبُعٌدددددد ُ ددددددُِ د ندْ َدَ دددددد  َُسعددددددَ  ٌْدددددد     (و َد

بـأن لـم يمكنـه  مندوحـةإن لـم يجـد ر، يجوز للشـاعر أن يرتكـب مـا ال يجـوز فـي االختيـا 
أي  وجــوزه ابــن جنــي وابــن عصــفور وأبــو حيــان وابــن هشــام مطلقــاً ، اإلتيــان بعبــارة أخــرى 

 وإن لم يضطر إليه انه موضع ألفت فيه الضرائر بدليل: 
 كرررررررررررررررر   ررررررررررررررررو  مقرررررررررررررررر         رررررررررررررررر  )2(
 

 ......................................
فصل بين كم ومدخولها بالجار والمجرور وذلك ال يجوز إال في الشعر ولم يضطر  ...........

، ويجوز أيضًا في الضرورة إلى ذلك إذ قد يزول الفصل بينهما برفع مقرف أو نصبه
وقيل يجوز في  قلب اإلعراب مطلقًا، إنما يجوز بشرط تضمين العامل معنى يصح به،

 الكلم أيضًا اتساعًا اتساعًا واتكااًل على فهم المعنى، ومن ذلك رفع المفعول في قوله:

مل ررررررررررررررررررررو  إ ن مرررررررررررررررررررر  ص ررررررررررررررررررررا  عق قررررررررررررررررررررا    
 

يرررررررررررن  مررررررررررر  ص رررررررررررا  عق قررررررررررران و رررررررررررو )3(   ك 

 ونصب الفاعل في قوله:  

                              
 289 -3/273، والهمــــع2377 /5، وارتشــــاف الضــــرب166 /2انظــــر المســــألة فــــي: الكتــــاب لســــيبويه (1)

.  والضــرورة الشــعرية ومفهومهــا لــدى النحــويين دراســة علــى ألفيــة بــن مالــك، المؤلــف: 368-2/367والمطــالع
إبراهيم بن صالح الحندود، الناشر: الجامعة اإلسلمية بالمدينة المنورة، الطبعة: السـنة الثالثـة والثلثـون، العـدد 

 1عدد ااجزاء: م، 2001هـ/1421 -عشر بعد المائة الحادي 

صــدر بيــت مــن الرمــل، وروي عجــزه: )وشــريف بخلــه قــد وضــعه( وهــو مــن أبيــات قالهــا أنــس بــن زنــيم الصــحابي (2)
( وهــذه اابيــات قالهــا لعبيــد هللا بــن زيــاد ابــن ســمية، ونســبت لعبــد هللا بــن 471/ 6المشــهور كمــا فــي الخزانــة )

)كــم( ظرفــا لتكثيــر المــرار. ينظــر كريــز، أو ابــي ااســود الــدؤلي. والشــاهد فيــه: رفــع )مقــرف(، علــى أن تجعــل 
 . 44/ 2الشاهد في: الكتاب

. الشاهد فيه: عقعقـان وبـوم فإنهمـا 1/358هذا بيت من الخفيف للطرماح بن حكيم، انظر: معجم شواهد العربية (3)
 أعطيا إعراب الفاعل، مع أنهما مفعوالن. 
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م ا قررررررررررررررر   رررررررررررررررامل     ي رررررررررررررررات   ممررررررررررررررر    ق ررررررررررررررر    
 

     ر   رررررررررررررررررررو ن  و  ِ رررررررررررررررررررجا      رررررررررررررررررررج  ا)1( 
عصـفور بالتـأليف  وضرائر الشعر كثيرة توجد في متفرقة في أبواب العربية وأفردها ابن 

 .(2)وذكرها السيوطي في الهمع في ستة عشر صفحة

  

                              
؛ وقيـل: ابـي حيـان الفقعســي أو 1139ص؛ وجمهـرة اللغـة 333/ 2البيـت مـن الرجـز للعجـاج فـي ملحـق ديوانــه (1)

قد ». والشاهد قوله: 416، 415، 411/ 11لمساور العبسي أو للدبيري، أو لعبد بني عبس في خزانة اادب 
منصـوب أيضـًا؛ وذلـك « القـدما»؛ حيث نصب الفاعل وهو الحيات والمفعول بـه وهـو «سالم الحيات  منه القدما

 لفهم المعنى.

 . 368-2/367والمطالع 289 -3/273الهمع (2)
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 :(1)المسألة األخيرة: خاتمة في الخط 

 : الخطهذا المسألة كلها من زيادات السيوطي وهي في 
 َ َددددددددددددددد  ُ  ددددددددددددددد  ُو ظددددددددددددددد  ُ دَحددددددددددددددد   ُِ
 

 ِهَدِئَِددددددددددددددددُِ ْ ُنَد دْ َددددددددددددددددِة ُ وَُنِ دددددددددددددددد ُِ 
ُِْْ َدددددددددددد  دددددددددددد َءَُ دددددددددددد ُْْوَمَِ ِفَدددددددددددددَ ْ َُوَ ْ َدددددددددددد  

 
ددددددددد  ُ وََ و دددددددددِء ُفَُو ِ دددددددددْ ُو دددددددددِ   َِو  

َو دددددددددددددد  ُ   وِدددددددددددددد ُِ   وَندددددددددددددد ُ  ددددددددددددددةَُ 
 

ُِْإذَُ َِ دددددددددددددددددددددد ُْ  ٌَْ ِظدددددددددددددددددددددد  و  ددددددددددددددددددددددْةَ   ُِب
المقصود تصويره برسم حروف هجائه ال برسم حروف أسماء لخط تصوير اللفظ ا 

هجائه، فإذا قيل اكتب زيدًا فإنك تكتب مسمى زاي وياء ودال، دون أسمائها وااصل 
في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير االبتداء بها وبتقدير الوقف عليها، ومن 
أجل ذلك كتب ره زيدًا، وقه زيدًا، بالهاء انه يوقف عليها، وإذا وقف عليها قيل ره وقه 

ومجيئ حيث يكتب بالهاء، انه يوقف عليها بالهاء بخلف ما بالهاء وكذا ما في مه 
حتى م، وإلى م، وعلى م، فإنها ال تكتب بالهاء وإن وقف عليه بالهاء في االبتداء إال 
إذا قصد الوقوف عليها، فإنها تكتب بالهاء أيضًا، ومن أجل ذلك أيضًا كتبت تاء 

هاء بخلف أخت وبنت، وباب التأنيث في نحو رحمة، ونعمة، هاء للوقف عليها بال
قائمات وباب قامت هند، فإن الوقف على الجميع بالتاء فكذا تكتب بالتاء وتكتب باب 
القاضي بالياء ان الوقف عليه بالياء على اافصح وباب قاضي بغير ياء، ان الوقف 
عليه بغير ياء على اافصح ويكتب المنون المنصوب، نحو رأيت زيدًا، باالف ان 

قف عليه باالف وغير المنصوب بالحذف نحو جاء زيد، ومررت بزيد، ان الوقف الو 
عليه بالحذف، وتكتب إذن الناصبة للمضارع باالف ان الوقف عليها باالف، ويكتب 
المؤكد بالنون الخفيفة، نحو اضربن وال تضربن، باالف ان الوقف عليه باالف، 

ڌ ڌ ڎ ) حد والمدغم من كلمتين نحو:ويكتب المدغم من كلمة بلفظه أي حرف وا
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كأصله اعتبارًا بالوقف عليه وهو معنى قوله في أول اابيات التالية: )من  (1)(ڎ
 كلمة ال كلمتين(. 

ٌَْم دددددددددددد ُوَْك  دددددددددددد ُِ ُِك ٌِمدددددددددددد  ُس َُك  ِ دددددددددددد 
 

ن ِ دددددددددددددد ُِ   َ مددددددددددددددَ ُ  وددددددددددددددِ ُبَددددددددددددددْةءَُ 
ِكن  ُ َددددددددددددددددددددددددْ  ُِ   َوَوَ دددددددددددددددددددددددد ُِ  دددددددددددددددددددددددد

 
ٌِْ ددددددددددددددد   ند   ُِ  دَح كدددددددددددددد  ُ  دددددددددددددده ُوعْ دددددددددددددد

َُعٌَددددددددددددددد   دددددددددددددددُِونٌدددددددددددددددَ َُ ْ  ددددددددددددددد     ْ فََ
 

ددددددددددددددد َِسُ  ُِ  َدددددددددددددددْةُ   َِ ٌَُِِو  فددددددددددددددد  َنْ ددددددددددددددد
ُ ددددددددددُِنددددددددددال  ُ وُ دددددددددد     نٌِددددددددددَ ُ ددددددددددْ   

 
ٌََمدددددددِ َُن َ دددددددال  َُع دَحددددددد ْ ُ ددددددد َُبددددددد    َو

ُكددددددددددددددد ََكَُوَ ْ دددددددددددددددمٌ ُُْوب دددددددددددددددَةُس ُِ   ْ  
 

                                     
إذا تقرر الضابط المذكور، فالنظر بعد ذلك في شيئين أحدهما: النظر فيما ال صورة                  

تخصه. والثاني: النظر فيما خولف فيه ااصل المذكور، إما بوصل وإما بزيادة، وإما 
والمهموز إما أن تكون همزته في أوله بنقص، وإما ببدل، فالنظر ااول في المهموز، 

أو في وسطه، أو في آخره، فإن كانت همزته في أوله كتبت الهمزة باالف مطلقًا. 
سواء أكانت مفتوحة، أم مكسورة، أم مضمومة، كأحد وإبل ُأحد، وإن كانت همزته في 

ا، وسطه فإما أن تكون ساكنة أو متحركة، فإن كانت ساكنة كتبت بحرف حركة ما قبله
فإن كان ما قبلها مفتوحًا كتبت باالف كيأكل، وإن كان مكسورًا كتبت بالياء كبئس، 

بتخفيفها، وإن كانت متحركة فإما أن  وإن كان مضمومًا كتبت بالواو كيؤمن، اعتباراً 
يكون قبلها ساكن، أو متحرك فإن كان قبلها ساكن كتبت بحرف حركتها، فإن كانت 

وإن كانت مكسورة كتبت بالياء كيستلئم وإن كانت  مفتوحة كتبت باالف كيسأل،
متحركًا كتبت بما تسهل به، فإن سهلت  مضمومة كتبت بالواو كلؤم، وإن كان ما قبلها

باالف كتبت بااف كسال، وإن سهلت بالياء كتبت بالياء كفيه وبئس، وإن سهلت 
ان ما قبلها ساكن بالواو كتبت بالواو كمؤجل، ولؤم، وإن كانت الهمزة متطرفة، فإن ك

حذفت ولم يثبت لها في الخط صورة نحو جئ وملء وجزء، وإن كان ما قبلها متحركًا 
وبواو  كتبت بحرف حركت ه  فتكتب باالف بعد الفتحة كقراء، وبالياء بعد الكسرة كُيقرئ 

                              
 .58الذاريات:(1)



342 

 

بعد ضمة كبطؤ، وتحذف الهمزة خطًا من ابن إذا وقع بين علمين، نحو: "جاء زيد ابن 
لف "زيد ابن أختنا" والمسلم ابن زيد، والمسلم ابن أخينا، وتحذف من أل عمرو" بخ

التعريفية إذا دخل عليها الم، نحو: "للرجل خير من المرأة" للذي، وتحذف أيضًا من 
 .  (1)(چ چ چ ڇ ڇ ) أول البسملة تخفيفًا لكثرة االستعمال، بخلف غيرها نحو:

                                     
 

ُ َِ ٌَددددددددددوِ دددددددددد  دددددددددده ُدََحددددددددددْ    ُك  ُْْْهُِ َدددددددددد     
دددددددددد  َْ ُ وو  ددددددددددمَ َُو  ددددددددددِهُو ددددددددددُِن     

 
  ٌغددددددددددِ  َُوُ وشدددددددددد ئُسُ ددددددددددَُنَدٌَددددددددددْ َ 

ٌ َمددددددددددددددددُِ ددددددددددددددددُِ  ٌَددددددددددددددددُِلُ َدْ َمددددددددددددددددهُِ   وك 
 

ِبِ دددددددددددددْ ُوِ دددددددددددددْ ُإْ ُ   ُِ ن  َ دددددددددددددهَُِوَ ِوِ ددددددددددددد  
َمِ  َِ  و مددددددددددددُِوعدددددددددددد ُإذَُ ددددددددددددَُِ دددددددددددد د ْ 

 
َمِوِ ددددددْهُِبِ ددددددْ َُ دددددد ُإْ َُنَدددددد ُ  ْ دددددد َد ُْ  َِ  

 وِ ددددددددددددددددْ ُوَعدددددددددددددددددْ ُ   ددددددددددددددددد و  ُو ْ ُإ ُْ 
 

ددددددددددددُِ َبِدددددددددددد ُْ  بددددددددددددالُو ددددددددددددُِون  ََ   دددددددددددد  ُِ 
النظر الثاني: في الوصل فتوصل كل كلمة على حرف يقبل الوصل كالباء، واللم،  

االف والدال والذال والراء والزاي والواو،  والكاف، بخلف ماال يقبله، وهو ستة أحرف
ويوصل الضمير المتصل وعلمات الفروع وتوصل )ما( حالة كونها كافة كأنتما وربما 

ومع  (4)(ىئ ىئ ی) (3)(ۋ ۋ)(2)(پ ڀ) وقلما أو ملغاة نحو:
شرط كأينما وحيثما وكيفما ويستثنى من أدوات الشرط )متى( فل توصل بها، وتوصل 

يعمل فيها ما قبلها وهي الظرفية، نحو: "كلما جاء زيد أكرمته" بخلف  لم )كلما( إن
التي يعمل فيها ما قبلها وهي كل مضافة لما نحو: "هذا كلما أعطيته، ورددت إليك 

ڇ ) وتوصل ما الموصولة غالبًا بفي نحو: كلما أعرتنيه، وانتفعت بكلما أفديتنيه"
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توصل ما االستفهامية بفي ومن وبم ن نحو: "خير مما آتيكم"، و  (1)(ڇ ڇ ڇ 
وعن نحو: "فيم جئت"، "مم قدومك"، "عم تسأل"، وتوصل من االستفهامية بفي فقط 
نحو: "فيمن رغبت" وتوصل َمن الموصولة بمن وعن نحو: "استفدت ممن قرأت عليه"، 
"ورويت عمن رويت عنه" وتوصل أن الناصبة للفعل المضارع بل وتسقط نونها، فل 

ورة في الخط، نحو: "أريد أال تخرج"، بخلف أن المخففة من الثقيلة تظهر لها ص
فتكتب مفصولة نحو: "علمت أن ال تقوم"، إن الشرطية بل، وبما يحذف أيضًا نونها 

وإنما حذفت النون خطأ  (3)(ڱ ں) (2)(ۀ ہ) في الخط نحو:
 اللفظ.ليتأكد االتصال، وانها لفظًا لإلدغام، فحذفت رسمًا ليوافق الخط 

َُُجْدددددددددددددددددد ُِ ِوُِفْ دددددددددددددددددده  ُوِددددددددددددددددددَ   و ودددددددددددددددددد  
 

و ددددددددددددددددددددد  ُِ  ُفُ ووددددددددددددددددددددد َُو و    ِ ددددددددددددددددددددَةَُو
ُ دددددددددددددددددددد ُْوفُ ووئددددددددددددددددددددَ ُُو    ُ   دددددددددددددددددددد  

 
ُون ددددددددغْي ُ  دددددددد ُْ   عمدددددددد و ُبددددددددالُن دددددددد  

المتطرفة في الفعل الماضي واامر والنظر الثالث: في الزيادة فتزاد بعد واو الجمع  
ألف، نحو جاؤوا وساروا، وكلوا واشربوا، ولم يضربوا، فرقًا بينها وبين الواو ااصلية في 
نحو يدعوا ويغزوا، بخلف واو الجمع في االسم نحو أولوا الفضل زيد، وضاربوا زيد، 

ت، وفي أولئك وواو الفعل المفرد كيدعو، وزيدت واو في ألو وفروعه وهي أولى، وأوال
وفي عمرو في حالتي الرفع والجر، فرقًا بينه وبين عمر، وتركت  وفي قولهم يا ُأوَخي  

في حالة النصب استغناء باالف انها كافية في الفرق بينه وبين عمرو، وكذا إذا 
 صغر نحو عمير، فل تزاد فيه. 

ُِ دددددددددددددددددد ىَُمل ثَدددددددددددددددددد  ُ  وس  ُ   دددددددددددددددددد   
 

َُعن دددددددددددددددِ  ُِْثدددددددددددددددالو    ددددددددددددددد  ُ وُف ددددددددددددددد
 ُِْ  و وددددددددددددددددددددددددد َُوددددددددددددددددددددددددد   َُو وددددددددددددددددددددددددد

 
  دددددددددددددددددددددددددددددددد حِ ُذَُِإ ددددددددددددددددددددددددددددددددِف  ُو ُِ 
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 وَندددددددددددددددِ ُذوددددددددددددددد ُوهددددددددددددددد َُوثدددددددددددددددالوُْ
 

َسعددددالِ َُ ن دددد ُفدددد َ َُوددددثال  وُْوْددددْ َُو  
َُكدددددددددددَةَووَ َُوَسُ    دددددددددددُِلُنَددددددددددددَ  ُدََحدددددددددددْ فِ 

 
دددددددددددالَكَ دددددددددددِِ   ُ  َدددددددددددْ ِ ُ  ُدَح  ِ   ْ وَدددددددددددْ   

فتحذف الم التعريف من الذي وجمعه وهو الذين ومن التي  نظر الرابع: في النقصال 
وفروعه وهو للتثنية والجمع نحو التان والتين واآلتي واآلئي كراهة اجتماع مثلين في 
الخط وتثبت في مثنى الذي خاصة وهو اللذان واللذين فرقا بينه وبينه الجمع ولم يثبت 

مما اجتمع فيه ثلث  وتحذف الم التعريف أيضاً ، التي انه ال يلتبس بجمعه في مثنى
، إله، و هلل"اللحم خير من غيره" وتحذف االف من )المات كراهة اجتماع اامثال نحو: 

، وسبحان، ومن ذلك، وأولئك، وهنا مع اإلشارة خالية من الكاف، نحو هذا، الرحمنو 
، ومن كل علم زائد على ثلثة أحرف آل، تا، وتي، ومن ثلث وثلثين وم ن لكْن ولكن 

كصالح، وإبراهيم، وإسرائيل، ما لم يحذف منه حرف آخر كداود، وإسرائيل، فل يحذف 
االف حذرًا من ااجحاف، وكذا إن حصل بالحذف إلباس، كعامر إذ لو حذفت االف، 

دلو، وتحذف ال لتبس بعمر، وتحذف الواو عند اجتماع واوين ضمت أوالهما كواو 
 الياء عند اجتماع ياءين كإسرائيل، وقوله: )والياء تجعل( يأتي شرحه مع ما بعده. 

ب دددددددددددددددددددددد  َُفَ ددددددددددددددددددددددِِعَةَ  َُ  فُ ودددددددددددددددددددددد  
 

ُ ََِ دددددددددددَةَ  َدددددددددددِ   ٌ ََُِو َدددددددددددُِ وُ     وُ ْ ددددددددددد
ُ َدددددددددددْْيَُبَدٌَددددددددددد  َُكَ  دددددددددددَ  ددددددددددده ُدََحدددددددددددْ      وك 

 
ُ ُِإىل   دَحددددددددددددددددددددددَُعٌدددددددددددددددددددددد ُِ وِدددددددددددددددددددددد  

ُدَحْددددددددِ  َُونددددددددِ ُ    وفُْوددددددددةىَُْ ٌدددددددد  
 

ْ َدددددددددددددد  ُفَُمل  ددددددددددددددحِ ُسُ د َ ددددددددددددددِ    َو
َُو  دددددددددددد ة ُْ   و ثدددددددددددده ُهدددددددددددد َُ دَحدددددددددددد    

 
 َهددددددددددددددددَ ََُ َددددددددددددددددِ  َُنْظمددددددددددددددددَ َُْوَ   ْددددددددددددددددة ُْ 

في اسم أو أحكام البدل فتكتب كل ألف رابعة أو خامسة أو سادسة النظر الخامس:  
فعل ياء نيابة عن االف سواء كان أصلها الياء أم الواو أم كانت زائدة إللحاق أو 

قتضى( التأنيث أو لغير ذلك )كحبلى( و )ملهى( و )مغزى( و )أعطى( و )يخشى( و )
ستقصى( إال أن تكون تالية ختشى( و )مستقصى( و )استقصى( و )يُ و )اعتزى( و )يُ 

فتكتب ألفًا فرارًا من اجتماع )أحيا( و )خطايا( و )استحيا(  لياء )كدنيا( و )محيا( و
ياءين، وأما االف التي هي ثالثة فإن كانت منقلبة عن عن ياء كتبت ياء كفتى وسعى 
ورمى، وإن كانت منقلبة عن واو كتبت باالف كغدا وغزا وعصا، فإن كانت مجهولة 

ل الحروف تكتب باالف باالف فإن أميلت كتبت بالياء كمتى، أو لم تمل فباالف وك
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إال بلى، وحتى، فإنها تكتب بالياء، واختلفوا في لدى فمنهم من كتبها باالف انها ثالثة 
 مجهولة، ولم تمل ومنهم من كتبها بالياء، وجعلها مستثناة من القاعدة السابقة،

وخرج عن هذا ااصل خطان رسم المصحف الشريف، فإنه كتبت فيه أشياء على 
 القياس السابق. والثاني: الكتابة العروضية. خلف
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 الخاتمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، بعد بحث وتنقيب ومثابرة أنخنا على مشارف 
 هذا البحث الذي توصل بفضل هللا على النتائج اآلتية:

في أربعمائة بيٍت متفرقًة على ُجل   أبواب  الن حو إلى السيوطي زيادات بلغت  .1
خمسمائٍة وتسعٍة وأربعين زيادًة، تنو عت ما بين زيادة  كلمٍة وقد بلغت أربعة 
وتسعين موضعًا، وزيادة  جملٍة وقد بلغت تسعة وخمسين جملًة، وزيادة  شطٍر 
وقد بلغت ثلثًا وثمانين شطرًا، وزيادة  بيٍت وقد بلغت أربعًة وستين بيتًا، 

عدة  أبياٍت متتاليٍة وقد بلغت م ائتين وتسعًة وأربعين بيتًا، وفي كثيٍر من وزيادة  
ااحيان تتعل ُق بالبيت الواحد أكثُر من مسألٍة نحويٍة، ومنها ما هو فصٌل بأكمله 
كالجملة وأقسامها، وأقسام البناء حيث أوصله إلى ما يقرب من ثلثين قسمًا، 
والمنصوبات على التوسع، ومواضع جر الفاعل، وحروف المعاني، وضرائر 

شعر، والتقاء الساكنين، وفيما يوصل ويفصل في الخط، وفصول أخرى ال
ذكرتها في ثنايا البحث، وقد جمعتها تحت مسائل وتفريعات مرقمة فبلغت 
خمسمائة ما بين مسألة وتفريعات مرقمة، وربما اندرجت تحت الرقم الواحد 
 تفريعات متشعبة فتبقى في العد   واحدة، والترقيم بحسب المباحث وليس

 متسلسًل، ومعظم هذه الزيادات واالستدراكات نافعة.
قوة الملكة في النظم والجمع عند اإلمام السيوطي؛ حيث نظم ما نظمه ابن  .2

مالك من مسائل وزاد خمسمائة وتسعة وأربعين زيادة، ومعظم هذه الزيادات 
 تعلقت بها أكثر من مسألة مع أن عدد اابيات هو بنفس العدد.

 من ابن مالك من خلل التسهيل وشرحه والكافية وشرحها.استفاد السيوطي  .3
السيوطي من علماء النحو الذين جاؤوا بعد ابن مالك وخدموا علم استفادة اإلمام  .4

النحو كأبي حيان وابن هشام وابن يعيش والكافيجي وخاصة في اابواب التي 
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بيب دمت في مغني الللم يتطرق لها ابن مالك كخلصة حروف المعاني وقد خُ 
 البن هشام.

قناعة الباحث بتفوق ألفية السيوطي على ألفية ابن مالك من حيث الجمع  .5
والترتيب وضبط مسائل أهملها ابن مالك، وأما قضية عدم الشهرة فهذه تعود 

 اسباب أخرى ليس لها علقة بالموضوعية.
 الزيادات في معظمها زيادات مهمة وبعضها زيادات فرعية. .6
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 التوصيات
مـــن هللا علـــي بـــإفراد زيـــادات ألفيـــة الفريـــدة النحويـــة أوصـــي المختصـــين بعـــد أن 

 باآلتي:
تحقيق مخطوطة المهمات المفيدة في شرح الفريـدة البـن زكـري وهـي مرفوعـة فـي  .1

 عبــد هللاالنــت بــدون تحقيــق. وكــذلك شــرح المــنح الحميــدة فــي شــرح الفريــدة ابــي 
 التنبكتي حيث حقق بعضه دون البعض بحسب علمي.

 االهتمام أكثر بألفية السيوطي وإخراجها للناس بشروح مخدومة ومسهلة ومتوفرة. .2
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
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 الفهارس
رس اآليات القرآنيةفه  

رس األحاديث النبويةفه  

رس الشواهد الشعريةفه  

رس األعالم المترجم لهمفه  

رس المصادر والمراجعفه  

رس الموضوعاتفه  

  



350 

 

 اآلياتفهرس 
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  .2الفاتحة:  (پ پ پ پ ) 154

 7الفاتحة: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 301

 .7الفاتحة: (ڄ ڄ ) 348

 سور  البقر 
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  .259البقرة: (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ) 151
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  .135   ق    (پ ڀ ڀ) 159

  .265   ق    (ٻ ٻ ٻ پ پ) 188
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28   ق    (ٴۇ ۋ ۋ) 207  
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  60   ق    (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) 216

  260   ق    (ڄ ڄ ڄ) 217
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 .20البقرة: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) 282

 253البقرة:  ژ پٻ ٻ پ پژ  285
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72ط    (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) 102  

20ط    202 (ک گ گ گ )   

 .42طه: (ڱ ں ں ڻ ) 244
 .71طه: (ہ ہ ہ ) 245
 .39طه: (ڤ ڤ ڦ ) 325

 سور  األنبياا
ة   ف    آلية 
.97  ن يا    (ک گ گ گ گ) 89  

 3  ن يا    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) 98

 ) ٹ ٹ ڤ ڤ(   ن يا   3. 159

2  ن يا    (پ ڀ ڀ ڀ) 160  

  24  ن يا   (ی جئ حئ مئ ) 197
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  22  ن يا   (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) 115

47األنبياء: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) 247  

97األنبياء: ( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) 250  

77األنبياء: ( ڈ ژ ژ) 250  

57األنبياء: (ىئ ىئ ىئ) 255  

112األنبياء: (ې ې ې ى) 261  

19األنبياء: ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) 303  

  سور  الحج 
ة   ف    آلية 
.2  ج   (ٹ ٹ ڤ) 77   

.46 ج    (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ) 89  

73  ج  (ٺ ٺ ٺ) 233  

 سور  المؤمنون 
ة   ف    آلية 
6 ملؤممون   (ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) 101  

27 ملؤممون  (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) 236  

  .22المؤمنون: (ڈ ژ ژ ڑ ) 242

 111المؤمنون: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) 315

 .70المؤمنون: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) 320
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) 320

 .63-62المؤمنون: (ڄ ڄ ڄ ڃ ڄ

 40المؤمنون: (ىئ ىئ ی) 356

 سور  النور 
ة   ف    آلية 
31  مو    (ى ائ ائ ەئ ەئ) 98  

41  مو    (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) 100  

45  مو    (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ) 100  

  .2  مو    (ڀ ڀ ڀ) 130

.60النور:  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) 131   

21النور: ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )  272  

22النور: (ژ ڑ ڑ ک ک ک  ) 275  

  64النور: (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) 280

  سور  الفرقان
ة   ف    آلية 
23  ف قان   (ڃ ڃ چ) 150  

  22  ف قان  (ڦ ڦ ڦ ) 185

 سور  السعراا
ة   ف    آلية 
.197          (ھ ھ ے ے ۓ ۓ) 89   
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 23          (ڦ ڦ ڦ) 102

  118         (ڇ ڇ ڇ) 197

133-132الشعراء: (ی ی جئ حئ ىئ ىئ ی ی) 315  

 سور  النمل
ة   ف    آلية 
  .25  م    (ڦ ڦ 176

40  م    (ڱ ڱ ں ں ) 193 .  

40  م    (ڑ ک ک ک ک گ) 193 .  

19  م    (ڻ ڻ ۀ ۀ) 216 .  

87النمل: (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) 324 . 

51النمل: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ) 339 . 

 سور  القصص
ة   ف    آلية 
.26  ق ص   (ھ ھ) 86   

.71  ق ص   (ڀ ڀ ٺ ٺ) 101  

.16القصص:  (ڎ ڈ ڈ ژ ژ) 153   

79القصص: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) 245 . 

 .8القصص: (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) 247

79القصص: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) 303  
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 سور  العنقبوت
ة   ف    آلية 
  22   م  وت  (ې ې ې) 84

   م  وت   (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) 86
27. 

 .61العنكبوت: (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) 110

 

 .51العنكبوت:  (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) 141

 33   م  وت  (ڄ ڃ ڃ ڃ) 

 12العنكبوت: ( ہ ہ ہ ہ ھ) 248

 .65العنكبوت: (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ) 284

 الروم
ة   ف    آلية 
20   و    203 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )   

51   و   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) 255  

9الروم: (ڍ ڍ ڌ ڌ) 273  

32الروم: (ىئ ىئ ىئ ی) 310  

 سور  لقمان
ة   ف    آلية 
.5 ق ان   (ڤ ڤ ڦ ڦ ) 91   

 .32لقمان: (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) 284
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 سور  األحزا  
ة   ف    آلية 
.11  ح      (ڳ ڳ ڳ) 96   

.18األحزاب:  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) 154   

6األحزاب:  298 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )   

 سور  سب 
ة   ف    آلية 
  .10  أ   (ژ ژ ) 63

28  أ  (ۀ ہ ہ ہ ہ) 221  

31سبأ: (ىئ يئ جب حب ) 272  

19سبأ: (ڻ ڻ ڻ  ) 337  

 سور  فاطر
ة   ف    آلية 
.11 اط    (خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج) 87   

 ~سور  يس
ة   ف    آلية 
.41يس:  (ٱ ٻ ٻ ٻ) 122   

2يس: (ڦ ڦ )  253  

40يس:  ژ جئ حئ مئ ژ 285  
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 سور  الصافات
ة   ف    آلية 
.130الصافات:  (ٺ ٺ ٺ ٿ ) 117   

.33ص   (ں ڱ ڱ ں) 138   

  .143الصافات:  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) 142

 .103الصافات: (ٻ ٻ  ) 247

 سور  ص
ة   ف    آلية 
.32ص   (گ ڳ ڳ) 87  

75ص   (ې ۉ ۉ ې) 101  

47ص  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ) 193 .  

82ص:  252 (مج جح مح )    

23ص:  262 (ڳ ڳ ڳ)    

 سور  الزمر
ة   ف    آلية 
 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ  3

ژ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  

 .73  ِ م    (ې ى) 226

َمر:  250 22الزُّ (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )     

َمر: (ہ ہ ہ ہ )  261 18-17الزُّ  
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 سور  غافر
ة   ف    آلية 
71-70غا    (ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ) 198 . 

 .35غافر: (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) 281
11غافر: (ڌ ڌ ڎ ڎ ) 289  

28غافر: ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ) 312 .  

 سور  فصلت
ة   ف    آلية 
لَت:  (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک) 139   .41فُص ِّ

.39     ت      (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) 142  

 سور  السورى 
ة   ف    آلية 
  30الشورى:  (ی ی ی جئ حئ مئ ىئ) 130

51   و    (جب حب خب) 235  

 45الشورى: ( پ پ پ ڀ ڀ ) 250

   17الشورى: (ڤ ڦ ڦ  ) 258

 سور  الزخرف
ة   ف    آلية 
154 .77       ِ  

 )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 

 (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک) 200
      ِ  39. 
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خُرف: (ی ی ی جئ ) 310  .33الزُّ

 سور  الجاثية 
ة   ف    آلية 
ڤ ڤ ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)  323

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

( چ چ ڇ ڇ  

 سور  األحقاف 
ة   ف    آلية 

5  حقا    (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)   

11  حقا   (ى ائ ائ ەئ ەئ) 200 .  

 .16األحقاف: (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) 244

 20األحقاف: (ىئ ىئ ) 289

 .25األحقاف: (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) 340

 سور  محمد 
ة   ف    آلية 
37محمد: (ۇ ۆ ۆ ۈ)  267  

  سور  الفتح 
ة   ف    آلية 
18  ف ح   (گ گ ڳ ڳ)   98   

 سور  الحجرات
  آلية    ف ة
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  .5الُحُجرات: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) 142 110

 .14الُحُجرات: (ڑ ک ) 340

 سور  ق~ 
ة   ف    آلية 
35ا  (مص جض) 195 .  

5ق: (ڃ ڃ ڃ ڃ چ) 248  

 سور  اللاريات 
  آلية    ف ة
.23      ت   (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) 61 142   

58الذاريات: (ڌ ڌ ڎ ڎ) 354  

 سور  النج 
ة   ف    آلية 
15-14النجم: (ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ) 193 .  

 .3النجم: (ڀ ڀ ڀ ٺ ) 245

 سور  القمر
ة   ف    آلية 
.10القمر:  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  154   

55  ق    (ڄ ڄ ڄ ) 193 .  

12  ق    (چ چ چ) 229  

49القمر: (حت خت مت ىت يت ) 306 .  



372 

 

 سور  الرحمن
ة   ف    آلية 
259  

الرحمن:48
  )چ چ ( 

 سور  الواقعة
ة   ف    آلية 
84  و ق ة  (ڄ ڄ ڄ) 200 .  

1  و ق ة   201 (ڑ ک ک )  .  

3  و ق ة    201 (گ ڳ ) .  

65الواقعة: (ڻ ڻ ڻ ۀ) 270  

70الواقعة: (ٴۇ ۋ ۋ ۅ) 270  

84الواقعة:  ژڄ ڄ ڄ ژ  285  

 سور  المجادلة
ة   ف    آلية 
   جملا  ة  (ڤ ڤ ڤ ڤ ) 84

 .1المجادلة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) 280

 الحسرسورر  
ة   ف    آلية 
101        1 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )   

7      (ڳ ڳ ڱ ڱ ) 233  

12الحشر: (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) 256  
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 سور  الممتحنة
ة   ف    آلية 
10الممتحنة: (ھ ھ ھ) 339  

 سور  الجمعة 
ة   ف    آلية 
  11 جل  ة  (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) 201

9الجمعة:  250 ( ٻ ٻ پ پ پ پ )     

 المنافقون 
ة   ف    آلية 
1 ملما قون  (ک ک گ) 202  

 .10المنافقون: (ۉ ۉ ) 328

 سور  التغابن
ة   ف    آلية 
7التغابن: (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) 278  

 سور  الطالق 
ة   ف    آلية 
2الطالق: (ڈ ڈ ژ) 259  

 سور  التحري 
ة   ف    آلية 
11     مي  (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) 193 .  

 10التحريم: (ہ ہ ہ ہ ھ ) 349
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 سور  اللقل 
  آلية    ف ة

 9القلم: (ۇ ۇ ۆ ) 104 327

 سور  الحاقة
ة   ف    آلية 
(ے ۓ ۓ ڭ ڭ) 114  

13  اقة    163 (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )   

 سور  نوح
ة   ف    آلية 
 )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ( نول 8  218

25نوح: (ۋ ۋ ۅ) 249  

 .7نوح: (ۅ ۉ ۉ ې ې ) 282
حب خب مب ىب  حئ مئ ىئ يئ جب) 316

 28نوح: (يب

 25نوح: (ۋ ۋ)  356

 سور  الجن
ة   ف    آلية 
  11الجن: (ې ى ى ائ ) 61

.19 جل    (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) 89   

.1 جل    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) 141   
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 سور  المزمل
ة   ف    آلية 
  20 مل  م    (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) 91

 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) 97

.16-15 مل  م    (ٴۇ ۋ ۋ   

 سور  المدثر
ة   ف    آلية 
  32المدَّثر: (ائ ەئ ) 283

 سور  االنسان
ة   ف    آلية 
3اإلنسان: (ۈئ ۈئ ) 292  

 سور  القيامة
  آلية    ف ة

  .4  قيامة  (ڱ ڱ) 228,159

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) 278

(ڻ  

35-34القيامة: (گ ڳ ڳ ڳ  ک گ گ گ)  313 .  

12القيامة: (ۉ ۉ ې ې ) 337  

9القيامة: (ڭ ڭ ڭ ) 339 . 

 سور  النب 
ة   ف    آلية 
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4النبأ: (ڀ ٺ ) 279 .  

  سور  النازعات 
ة   ف    آلية 
16  ما عات   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) 98  

41  ما عات    98 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ )   

  1  ما عات  (ڻ ڻ ) 183

 سور  التقوير
ة   ف    آلية 
26التكوير: (ۋ ۅ ) 274 .  

 سور  االنفطار
ة   ف    آلية 
  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)  313

 سور  المطففين
ة   ف    آلية 
  .1المطف ِّفين: (ڭ ۇ) 117

 .2المطف ِّفين: (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) 243

 سور  االنسقاق
ة   ف    آلية 
1  ن قاا    161 (ڀ ڀ ٺ )    

 سور  البروج
ة   ف    آلية 
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-14البروج:  (ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ے ۓ ۓ) 126

16.   

 سور  األعلى
ة   ف    آلية 
 ہ ہ ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ں ڻ ڻ ڻ ڻ) 317

(ھ ھ ے ے  

  .6األعلى: (ڭ) 347

 سور  البلد
ة   ف    آلية 
15-14        (ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) 160  

 سور  السمس
ة   ف    آلية 

         5 (ٺ ٺ ٿ )    

 .9الشمس: (ڦ ڦ ڄ ڄ ) 280

 سور  الليل
ة   ف    آلية 
1   ي    201 (ڳ ڳ ڳ )   

1   ي    202 (ڳ ڳ ڳ )   

 سور  الضحى
  آلية    ف ة
  9  ِض    (ڳ ڳ ڳ ڳ ) 169
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  2  ض    (ڄ ڄ ڃ) 201

 279   5  ِض    (ڌ ڌ ڎ ڎ )  256

 سور  السرح
ة   ف    آلية 
 .5     ل  (ۇ ۇ ۆ ۆ ) 197

 سور  العل 
ة   ف    آلية 
.7العلق:  (ڳ ڱ ڱ ) 152   

1العلق: (چ چ چ ڇ ڇ ) 355  

 سور  القدر
ة   ف    آلية 
.1  ق      (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) 86  

 .5القدْر: (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) 241

  سور  البينة
  آلية    ف ة
.1   ي  مة   (ڄ ڄ ڃ ڃ) 77 134   

1البي ِّنة: (ڄ ڄ ڃ ڃ) 349  

 سور  الزلزلة
ة   ف    آلية 
 .4      ة  (ڃ ڃ ڃ) 198

5الزلزلة:  249 (چ چ چ ڇ ) .  
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 سور  العاديات
ة   ف    آلية 
.1   ا  ت   (گ ڳ) 77   

 سور  التقاثر
ة   ف    آلية 
  4التكاثر: (ڳ ڳ ڳ ڳ ) 279

 سور  العصر
ة   ف    آلية 
3-2        (پ پ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ) 98  

 سور  قريش
ة   ف    آلية 
1ق ي   (ٱ ٻ) 188 .  

 سور  القوثر
ة   ف    آلية 
.3  و      (ک ک کک ) 91  

 سور  القافرون 
ة   ف    آلية 
3   ا  ون    101 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )   

 سور  النصر
ة   ف    آلية 
1  م     201 (ڦ ڄ ڄ ڄ )    



380 

 

3  م    (ڇ)   

 سور  اإلخالص
ة   ف    آلية 
.1 إل  ص   (ٱ ٻ ٻ ٻ) 89  
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 رس األحاديث النبويةفه
ة   ف   ط      ي  
م    ي      ما   ي       5  

 و هناك  ع  قي  وقا  105
 إن ي م      تس ط ع ي  134
      عم      مة   و  194
 إي  ع   إ   كمت ع    ضية وإ   كمت ع   غضىب 201
  اط ة و  غ ها اما حا  213
  ي ه  كي ا  ي و       ط قا  و ح     234
 م  ح ن ع      243
 صوم  ع   م  244
    ط  هل    و   247
  ت ضون  ن ت ونو       ه   جلمة قا و      278
     إل    ع   مخ    ا    ن   إ   إ    313
 أبي   ي    ميب  ي    ي       320
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 فهرس الشواهد
 حرف الهمز 

    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول
 ليت شعري وأين مني  ليت

أدري وسوف وما 

 ال أدريــــــإخ

 إن ليتا وإن لواً عناء

 اءــن أم نســصـح وم آلأق

 

 الخفيف

 الوافر

 أبوزيد الطائي

زهير ابن أبي 

 سلى

106 

279 

 حرف الباا
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

 ورب يته حت ى إذا ما تركته

 

أخا القوم واستغنى عن المسح 

 شاربه

 

 150 بن األعرف فرعان الطويل

طربت وما شوقاً إلى 

 البيض أطرب

 

وال لعباً مني وذو الشيب 

 يلعب

 

 188 الكميت األسدي الطويل

 صريع غواٍن راقهن ورقنه

 

لدن شب حتى شاب سود 

 الذوائب

 196 عمي القطامي الطويل

 لدوا للموت وابنوا للخراب

 

 فكلكم يصير إلى تباب

 

 247 أبو العتاهية الوافر

بلغ ذوي الزوجات  يا صاح

 كلهم

 

أن ليس وصل إذا انحلت 

 عرى الذنب

 263 أبو الغريب البسيط

وما زرت ليلى أن تكون 

 حبيبة

 

 إلى وال دين بها أنا طالبه

 

 290 الفرزدق الطويل

أََمرتُْك اَلخيَر فاْفعَْل ما 

 أُمرَت به

 

 فقد تركتَُك ذا ماٍل وذا نََشب

 

عمرو بن معد  البسيط

 بيكر

292 

فَقُْلُت: اْدُع أُْخَرى َواْرفَعِّ 

ْوَت   جهرةً الصَّ

 لعل أبي المغوار منك قريب

 

كعب بن سعد  الطويل

 الغنوي

302 

دَْيني  تَْحَت اْلعََجاج  َكَهز  الرُّ

 

َجَرى في األَنَابْيب ثُمَّ 

 اْضَطَربْ 

 

 317 حميد بن ثور المتقارب

  أين المفر واإلله الطالب

 

واألشرم المغلوب ليس 

 الغالب

 

 321 نقيل بن حبيب الرجز

ما الحازم الشهم مقداما وال 

 بطلُ 

 

إن لم يكن للهوى بالفعل 

با  غال 

 

 326 مجهول البسيط
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فغض الطرف إنك من 

  ٍ نمير

 

البا  فاَل َكعباً بَلَغَت َوال كِّ

 

 349 جرير الوافر

 حرف الدال
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

 أنفك أحدو قصيدةفآليت ال 

 

 تكون وإياها بها مثالً بعدي

 

 85 أبو ذؤيب الهذلي الطويل

 إن اختيارك ما تبغيه ذا ثقة

 

 باهلل مستظهراً بالحزم والجلد

 

 140 مجهول البسيط

ألم تغتمض عيناك ليلة 

 أرمدا

 

 وبت كما بات السليم مسهدا

 

 184 األعشى الطويل

خموالً وإهماالً وغيرك 

 مولع

 

 أسباب السيادة والمجدبتثبيت 

 

 186 مجهول الطويل

وال أرى فاعالً في الناس 

 يشبهه

 

وال أحاشي من األقوام من 

 أحد

 

 213 النابغة الذبياني البسيط

قد أترك القرن مصفرا 

 أنامله

 

 كأن أثوابه مجت بفرصاد

 

 279 عبيد بن األبرص البسيط

 إن الرزية ال رزية مثلها

 

 فقدان مثل محمد ومحمد

 

 216 الفرزدق الكامل

إذا قل مال المرء النت 

 قناته

 

وهان على األدنى فكيف 

 األباعد

 320 مجهول الطويل

 حرف الراا
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

أماوي ما يغنى الثراء عن 

 الفتى

 ً وضاق بها  إذا حشرجت يوما

 الصدر

 86 حاتم الطائي الطويل

على علمته الحق ال يخفى 

 أحد

فكن محقاً تنل ما شئت من 

 ظفر

 89 مجهول البسيط

 فيوم علينا ويوم لنا

 

 ويوم نساء ويوم نسر

 

 118 النمر بن تولب المتقارب

فلو كنت ضبيا عرفت 

 قرابتي

 المشافرعظيم  زنجيولكن 

 

 140 الفرزدق الطويل

ذا ذقت فاها قلت طعم إ

 مدامة

 معت قة مما يجيء به الت جر

 

 155 القيس امرؤ الطويل

 177 مجهول البسيطوالصالحين على سمعان من  يا لعنة هللا واألقوام كلهم
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 جار 

كما انتفض العصفور بلله  وإني لتعروني لذكراك هزة

 القطر

 188 أبو صخر الهذلي الطويل

من لدن الظهر إلى  تنتهض الرعدة في ظهيري

 العصيري

 195 رجل من طيء الرجز

إلى أنت ذو فودين أبيض  يافعوتذكر نعماه لدن أنت 

 كالنسر

 195 مجهول الطويل

استقدر هللا خيراً وارضين  

 به

فبينما العسر إذ دارت 

 مياسير

عتير بن لبيد  البسيط

 العذري

200 

وقد مر بالدارين من بعدنا  كأنهما مآلن لم يتغيرا

 عصر

 204 الهذلي رأبو صخ الطويل

يضرب لما عافت كالثور  إني وقتلي سليكاً ثم أعقلَه

 البقر

 236 أنس بن مدركة البسيط

معاطى يد في لجة الماء  فأمهله حتى إذا أن كأنه 

 غامر

 237 أوس بن حجر الطويل

إنارة العقل مكسوف بطوع 

 هوى

وعقل عاصي الهوى يزداد 

 تنويًرا

 258 مجهول البسيط

تقول وقد عاليت بالكور 

 فوقها

 أيسقى فال يروي إلي ابن

 أحمرا

 240 عمرو بن أحمر الطويل

ً  الطويل وإما دم والموت بالحر أجدر ةٍ نَّ هما خطتا إما إسار ومِّ   259 تأبط شرا

أما والذي أبكى وأضحك 

 والذي

أمات وأحيا والذي أمره 

 األمر

 274 الهذلي رأبو صخ الطويل

 276 مجهول الرجز تصدق )ال( إذا تقول جير إذ تقول )ال( ابنة العجير

 النقر ماوية إذ جدابن أنا 

 

 301 ابن ماوية الطائي الرجز وجاءت الخيل أثافي وزمر

 حرف السين
 الصفحة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

 أقمنا بها يوما ويوما وثالثا

 

 ويوما له يوم الترحل خامس

 

 317 أبو نواس الطويل

 حرف العين
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

 فما كان حصن وال حابس

 

 يفوقان مرداس في مجمع

 

 75 العباس بن مرداس المتقارب

إن وجدت الصديق حقاً 

 إليا

 

 ك فمرني فلن أزال مطيعا

 

 85 مجهول الخفيف

ما لدى الحازم اللبيب 

 معاراً 

 فمصون وما له قد يضيع

 

 130 مجهول الخفيف



385 

 

 وكوني بالمكارم ذك ريني

 

 ودل ي دل  ماجدة صناع

 

رجل من بني  الوافر

 نهشل

133 

 أما ترى حيث سهيٍل طالعا

 

 205 مجهول الرجز نجماً يضئ في السماء المعا

 إذا أنت لم تنفع فضر فإنما

 

 246 قيس بن الخطيم الطويل يراد الفتى كيما يضر وينفع

 باهلل ربك إال قلت صادقة

 

هل في لقائك للمشغوف من 

 طمع

 256 مجهول البسيط

 أطوف ثم آويأطوف ما 

 

ا ويرويني النقيع  إلى أُمَّ

 

 261 نفيع بن جرموز الوافر

 أال يا لقوم كل ما حم واقع

 

وللطير مجرى والجنوب 

 مصارع

 322 خداش بن بشر الطويل

 كم بجود مقرف نال العال

 

وشــــريف بخله قد 

 وضــــــــــــــعــــــــــه

 350 أنس بن زنيم الرمل

 حرف الفاا
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني األولالشطر 

 86 مجهول الوافر وخالف والسفيه إلى خالف إذا نهي السفيه جرى إليه

 ً ً  أال يا فابك تهياما جداية بن خالد  الوافر وأذر الدمع تسكاباً وكيفا لطيفا

 النخعية

177 

 235 بنت بحدل ميسون الوافر أحبُّ إلى  من لُْبسِّ الشُّفُوفِّ  للبس عباءة وتقرَّ عيني

 حرف القاف
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

وإنسان عينى يحسر الماء 

 تارة

 114 ذو الرمة الطويل فيبدو وتارات يجم فيغرق

سرينا ونجم قد أضاء فمذ 

 بدا

 119 مجهول الطويل محياك أخفى ضوؤه كل بارق

 175 المهلهل الخفيف األواقييا عدياً لقد وقتك  ضربت نحرها إلى وقالت

الحسن بن  الوافر وما بالحر أنت وال العتيق أما وهللا أن لو كنت حرا

 عبدالغفار

236 

هل أنت باعث دينار 

 لحاجتنا

أو عبد رب أخا عون بن 

 مخراق

 328 جابر بن رأالن البسيط

 حرف القاف
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

أرجو سواك خال هللا ال 

 وإنما

 212 األعشى الطويل أعد عيالي شعبة من عيالكا

 324 األعشى الطويل لما ضاع فيه من قروء نسائكا أعد عيالي شعبة من عيالكا
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 حرف الالم
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

أنا الذائد الحامي الذمار 

 وإنما

وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو 

 مثلي

 84 الفرزدق الطويل

وإن هو لم يحمل على 

 النفس

فلــــــــــــيس إلى حسن الثناء 

 سبيل

 84 السموأل الطويل

وما هو من يأسو الكلوم 

 ويتقى

 89 مجهول الطويل لبخبه نائبات الدهر كالدائم ال

ٍ َسْيبُهُ  َل َرب  نَْرُجو فََواضِّ

 َحَسن  

 

 131 عبدة بن الطبيب البسيط وكلُّ َخْيٍر لديهِّ فْهَو مْقبُولُ 

ولعبت طير بهم  ضيمها

 أبابيل

 149 رؤبة الرجز فصيروا كعصف مأكول

 187 امرؤ القيس الطويل لدى الستر إال لبسة المتفضل وقد نضت لنوم ثيابها

وترمينني بالطرف أي أنت 

 مذنب

 276 مجهول الطويل وتقلينني لكن إياك ال أقلي

إذا ريدة من حيث ما نفحت 

 له

 205 أبو حية النميري الطويل براياها خليل يواصله أتاها

راً  ْدناه ُسلَْيماً وَعامِّ وَى الطَّْعنِّ النَّهالِّ  ويوٍم َشهِّ قليٍل سِّ

 نَوافِّلُهْ 

رجل من بني  الطويل

 عامر

208 

أرمض من تحت وأضحى من  يا رب  يوم لي ال أظل له

 عله

 208 أبو ثروان الرجز

 209 مجهول الرجز وال وبيل ال آجن الط عم ومشرب أشربه وشيل

 230 عباس بن مرداس المتقارب ثالثون للهجر حوالً كميال على أنني بعد ما قد مضى

أيسقى فال يروي إلي ابن 

 أحمرا

 240 الهذلي رأبو كبي الكامل أشهى إلى من الرحيق السلسل

وهل يعمن من كان أحدث 

 عصره

 246 القيسامرؤ  الطويل ثالثين شهراً في ثالثة أحوال

لنا الفضل في الدنيا وأنفك 

 راغم

 248 جرير الطويل ونحن لكم يوم القيامة أفضل

وترمينني بالطرف أي أنت 

 مذنب

 وتقلينني لكن إياك ال أقلي

 

 276 مجهول الطويل

أْستَْغفر هللا ذَنباً لست 

 محصيه

 

 َواْلعََملُ  رب اْلعباد إلَْيه اْلَوْجهُ 

 

 292 مجهول البسيط

 326 األفوه العودي المتقارب وال منمش فيهم منمل كنت ذا نيرب فيهموما 

ِّ األَْجلَلِّ  ِّ اْلعَلِّي  َّ عِّ اْلفَْضلِّ اْلَوُهوبِّ  اْلَحْمدُ ّلِلِّ اْلَواسِّ

لِّ   اْلُمْجزِّ

 349 أبو النجم العجلي الرجز

 حرف المي 
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول
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 175 األحوص األنصاري الوافر وليس عليك يا مطر السالم سالم هللا يا مطر  عليها

 179 أمية بن أبي الصلت الرجز أقول: يا اللهم اللهما إني إذا ما حدث ألما

أذالً إذا شب العدى نار 

 حربهم

إذا ما يجنحون إلى  وزهواً 

 السلم

 186 مجهول الطويل

 205 العبدطرفة بن  المديد حيث تهدي ساقه قدمه للفتى عقل يعيش به

 ً عوض أكثر  فلم أر عاما

 هالكا

 206 مجهول الطويل ووجه غالم يشترى وغالمه

 221 طرفة بن العبد الكامل صوب الغمام وديمة تهمى فسقى ديارك غير مفسدها

خالي ابن كبشة قد علمت 

 مكانه

 227 امرؤ القيس الكامل وأبو يزيد ورهطه أعمامي

 236 المسيب بن علس الطويل لكم يوم من الشر مظلملكان  فأقسم أن لو التقينا وأنتم

كضرائر الحسناء قلن 

 لوجهها

 249 أبو األسود الدؤلي الكامل حسداً وبغضاً إنه لدميم

على كل  حال من سحيل  يميناً لنعم الس يدان وجدتما

 ومبرم

 255 زهير ابن أبي سلمى الطويل

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا 

 تجدوا

 266 مجهول الطويل زانها كرمُ  منا معاقل عز ٍ 

يَةً ُظْلمُ  أظليَم إنَّ ُمصابَُكم َرُجاًل   296 الحارث المخزومي الكامل أَْهدَى السَّالَم تَحِّ

 325 األحوص الوافر َعلَْيك َوَرْحَمةُ هللا السَّالَمُ  أاَلَ يَا نَْخلَةً مْن ذَات عْرقٍ 

 351 الطرماح بن حكيم الخفيف وبومَكيَف من َصاد عقعقان  إِّن من َصاد عقعقاً لمشوم

 351 رؤبة بن العجاج الرجز األُْفعُواَن والشُّجاَع الشجعما منه القَدََما قد سالََم الحي اتِّ 

 حرف النون 
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

لوال اصطبار ألودى كل ذي 

 مقة

 118 مجهول البسيط لما استقلت مطاياهن بالظعن

 ياصطبار، وأما أننعندي 

 جزع

 122 مجهول البسيط يكاد يبرين دٍ جْ وُ لِّ يوم النوى فَ 

تيقنت أَْن ربَّ امرئ خيل 

 ً  خائنا

، وخواٍن يخال   147 مجهول الطويل أَميناأَمين 

 199 عبدهللا بن المقتر البسيط والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا هل ترجعن  ليال قد مضين لنا

 262 نفيع بن جرموز الوافر ا ويرويني النقيعمَّ أُ  ىإل أطوف ما أطوف ثم آوي

 261 مجهول الوافر بلهَف وال بليت وال لو أني ولست بمدرك ما فات مني

 267 رؤبة بن العجاج الرجز َكاَن فَقيًرا ُمْعدًَما قَالَْت: َوإنْ  قَالَْت بَنَاُت العَم  يَا َسْلَمى َوإنْ 

 271 مجهول الوافر خيار مع الزمان ولكن ال ولو نعطى الخيار لما افترقنا

أنا أبو المنهـــال بعـــــض 

 األحيان

 301 أبو المنهال الرجز ليس على حسبي بضؤالن

 314 الفرزدق الطويل وبالشام أخرى كيف يلتقيان إلى هللا أشكو بالمدينة حاجة

 حرف الهاا
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

 139 جميل بثينة الطويل بثينة أبداالً، فقلت لعلها جميل تبدلت أتونى فقالوا يا
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 215 ذو الرمة الطويل أنيخت فألقت بلدة بعد بلدةِّ  قليل بها األصوات إال بغامها

 حرف الياا
    ف ة قائله البحر الشطر الثاني الشطر األول

وصلت ولم أصرم مسيئين 

 أسرتي

 221 مجهول الطويل وأعتبتهم حت ى يالقوا والئيا

وال تك عن حمل الرباعة  وآس سراة الحي حيث لقيتهم

 وانيا

 244 األعشى الطويل

بدا لي أني لست مدرك ما 

 مضى

زهير بن أبي  الطويل وال سابق شيئا إذا كان جائيا

 سلمى

326 
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 :عاملصادر واملراج
 القرآن الكريم-1

ارتشاف الضرب من لسان العرب، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي -2

هـ(. تحقيق وشرح  745بن يوسف بن حيان أثير الدين ااندلسي )المتوفى: 

ودراسة: رجب عثمان محمد. مراجعة: رمضان عبد التواب. الناشر: مكتبة 

 .5م. عدد ااجزاء:  1998 -هـ  1418الطبعة: ااولى، الخانجي بالقاهرة. 

المؤلف: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف  ،ااصول في النحو-3

هـ(، المحقق: عبد الحسين الفتلي، الناشر: مؤسسة 316بابن السراج )المتوفى: 

 .3عدد ااجزاء: ، بيروت –الرسالة، لبنان 

ء والضاد، البن مالك، تحقيق: حسين تورال وطه االعتضاد في الفرق بين الظا-4

 م.1972محسن، مطابع النعمان 

ااعلم، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي -5

هـ(، الناشر: دار العلم للمليين، الطبعة: الخامسة 1396الدمشقي )المتوفى: 

 م. 2002أيار / مايو  -عشرة 

الكلم، ابن مالك، تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي، مكتبة  إكمال اإلعلم بتثليث-6

 . 9هـ ط/1404المدني، جدة 

اإلمام الحافظ جلل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسلمية. المؤلف: إياد خالد -7
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.عدد 1996 – 1417دمشق. سنة النشر:  –الطباع. الناشر: دار القلم 

 1المجلدات:

، ص 2نحويين: البصريين والكوفيين جــاإلنصاف في مسائل الخلف بين ال-8

( المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا اانصاري، أبو البركات، 570

هـ(، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: 577كمال الدين اانباري )المتوفى: 

 .2م، عدد ااجزاء: 2003 -هـ1424ااولى 

هللا بن يوسف بن أحمد بن  المؤلف: عبد ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك-9

هـ(، 761عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى: 

المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 

 .4والتوزيع، عدد ااجزاء: 

االيضاح العضدي ، المؤلف: الفارسي، تحقيق : حسن شاذلي فرهود، سنة -10

 .1، عدد المجلدات:1، ط  م1969النشر

م، مطبعة السعادة 1966البداية والنهاية، البن كثير، النسخة المصورة، بيروت -11

 هـ.1358بمصر 

بغية الوعاة. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، المؤلف: عبد الرحمن بن -12

لفضل هـ( المحقق: محمد أبو ا911أبي بكر، جلل الدين السيوطي )المتوفى: 

 . 2لبنان / صيدا، عدد ااجزاء:  -إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية 
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تحبير التيسير في القراءات العشر، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن -13

هـ(، المحقق: د. أحمد محمد 833الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى: 

هـ 1421طبعة: ااولى، ااردن / عمان، ال -مفلح القضاة، الناشر: دار الفرقان 

 .1م، عدد ااجزاء: 2000 -

( المؤلف: أبو حيان 2/206التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، -14

إلى  1دمشق )من  -ااندلسي، المحقق: د. حسن هنداوي، الناشر: دار القلم 

 .11(، وباقي ااجزاء: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: ااولى، عدد ااجزاء: 5

( المؤلف : 1210، ص 3اصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك جـتوضيح المق-15

أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المرادي المصري 

هـ(، شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ، أستاذ 749المالكي )المتوفى : 

ولى اللغويات في جامعة اازهر، الناشر : دار الفكر العربي، الطبعة : اا

 .3م، عدد ااجزاء : 2008 -هـ 1428

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -16

وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا 

البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق 

انية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، النجاة )مصورة عن السلط

 .9هـ، عدد ااجزاء: 1422الطبعة: ااولى، 
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جلل الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي، للمؤلف: -17

بيروت، الطبعة: ااولى،  –طاهر سليمان حمودة، الناشر: المكتب اإلسلمي 

 .1م.عدد ااجزاء:1989 -هـ  1410

(، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن 144) الجمل في النحو للخليل -18

هـ(، المحقق: د. فخر الدين 170عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: 

 ،1م، عدد ااجزاء: 1995هـ 1416قباوة، الطبعة الخامسة، 

المؤلف: أبو هلل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن  ،جمهرة اامثال-19

-بيروت –هـ( الناشر: دار الفكر 395يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو 

 .2عدد ااجزاء: 

جمهرة أنساب العرب البن حزم، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن -20

يق: لجنة من العلماء هـ( تحق456حزم ااندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

 .1403/1983بيروت الطبعة: ااولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية 

(،المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن 577/ 1الجنى الداني في حروف المعاني-21

هـ(، 749بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المرادي المصري المالكي )المتوفى: 

نديم فاضل، الناشر: دار الكتب  ااستاذ محمد-المحقق: د فخر الدين قباوة 

م، عدد ااجزاء:  1992 -هـ  1413لبنان، الطبعة: ااولى،  –العلمية، بيروت 

1. 
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(، المؤلف: أبو 2/63حاشية الصبان على شرح ااشمونى الفية ابن مالك-22

هـ(، الناشر: دار 1206العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي )المتوفى: 

م، عدد ااجزاء: 1997-هـ  1417نان، الطبعة: ااولى لب-الكتب العلمية بيروت

3. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لصاحب الترجمة نفسه، جلل الدين -23

السيوطي، تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم ،الناشر : دار إحياء الكتب العربية 

 -هـ  1387مصر، الطبعة : ااولى  –عيسى البابي الحلبي وشركاه  -

 م.1967

 1299طبعة بوالق ) -خزانة اادب ولب لباب العرب لعبد القادر البغدادي -24

 هـ(، وطبعة دار صادر بيروت، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والخانجي.

طبعة دار المعارف،  -ديوان أبي ااسود الدؤلي، تحقيق محمد حسن آل يس -25

 م(. 1954هـ/  1373) بغداد -هـ(، وبتحقيق عبد الكريم الرجيلي  1384بغداد )

 ديوان أبي العتاهية، تحقيق د/ شكري فيصل، مكتبة الملح دمشق.-26

 م(. 1980ديوان أبي النجم العجلي، بتحقيق: علء الدين أغا، الرياض )-27

 ديوان أبي نواس، دار صادر بيروت.-28

 1388طبعة النعمان بالنجف ) -ديوان ااحوص، تحقيق إبراهيم السامرائي -29

 هـ(.
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م(،  1966طبعة دار صادر، بيروت ) -عشى الكبير ميمون بن قيس ديوان اا-30

وبتحقيق محمد حسين المطبعة النموذجية، وبتحقيق رودلف جابر طبع فينا 

 م(. 1927)

ديوان اافوه ااودي )طبع في ضمن الطرائف اادبية( . تحقيق ااستاذ عبد -31

 العزيز الميمني، دار الكتب العلمية بيروت.

لى بن أبي طالب. تحقيق د/ محمد عبد المنعم خفاجي، دار ابن ديوان اإلمام ع-32

 زيدون بيروت.

طبعة دار صادر، بيروت، وبتحقيق محمد أبي الفضل  -ديوان امرئ القيس -33

 م(. 1964م(، ) 1958طبعة دار المعارف بمصر ) -إبراهيم 

 طبعة دار صادر. -ديوان أوس بن حجر، تحقيق محمد يوسف نجم -34

هـ( وبشرح  1384دار صادر، بيروت ) -ق كرم البستاني ديوان جرير، تحقي-35

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق  -دار الكتاب اللبناني  -إليا الحاوي 

 م(. 1971دار المعارف بمصر ) -نعمان محمد أمين طه 

هـ(، وبتحقيق  1382دار مصر ) -ديوان جميل بثينة، تحقيق حسين نصار -36

 م(. 1960هـ/  1380صادر، بيروت )دار  -بطرس البستاني 

مطبعة حسنين محمد الزيداني، ومن مجموعة خمسة  -ديوان حاتم الطائي -37

 م(. 1897طبعة الوهبية وبعناية فردريك سولزيس ) -دواوين 
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ديوان ذي الرمة بشرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي رواية ثعلب تحقيق عبد -38

وبتحقيق كارليل هنري  -هـ(  1392القدوس أبو صالح مطبعة طربين دمشق )

 م( 1919كمبردج )

 م(. 1903طبع ليبسك ) -ديوان رؤبة، جمع وليم بن الورد -39

نشر الدار القومية للطباعة والنشر  -ديوان زهير بن أبي سلمى صنعة ثعلب -40

طبعة دار  -هـ(، وبتحقيق كرم البستاني  1363بالقاهرة، وطبع دار الكتب )

 المكتبة التجارية. -رح ااعلم الشنتمري هـ( وبش 1379صادر، بيروت )

طبع دار صادر بيروت  -ديوان السموأل بن عادياء مع ديوان عروة بن الورد -41

 م(. 1964هـ/  1384)

ق ال، مجمع الل غة -42 ديوان طرفة بشرح ااعلم، تحقيق ُدري ة الخطيب ولطفي الص 

 هـ.1395العربي ة، دمشق، 

ور يحيى الجبوري، وزارة الثقافة واإلرشاد ديوان العباس بن مرداس، تحقيق الدكت-43

 بغداد.

المؤسسة  -ديوان العباس بن مرداس السلمي، جمع وتحقيق يحيى الجبوري -44

 م(. 1954هـ/  1388دار الجمهورية بغداد ) -العامة للصحافة والطباعة 

 دار صادر، بيروت. -هـ(  1354ديوان الفرزدق، نشر الصاوي )-45

 م.1902ب بارث. ليدن سنة تحقيق ياكو -ديوان القطامي -46
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 1387بيروت سنة -تحقيق ناصر ااسد. دار صادر -ديوان قيس بن الخطيم -47

 هـ.

طبعة النعمان، بغداد  -ديوان الكميت بن زيد ااسدي، تقديم داود سلوم -48

 .م( 1969)

طبعة دار المعارف،  -ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -49

دار  -طبع بيروت المؤسسة العربية، وبتحقيق كرم البستاني م(، و  1977مصر )

 صادر، بيروت.

طبعة المعارف بغداد  -ديوان النمر بن تولب تحقيق نوري حمودي القيس -50

 م(. 1969)

ووزارة  -هـ(  1369 - 1367طبعة دار الكتب المصرية ) -ديوان الهذليين -51

 م(. 1965الثقافة واإلرشاد القومي )

 .3/76م، حيدر آباد 1960، 1، قطب الدين اليونيني، طذيل مرآة الزمان-52

محمد  ، تحقيق:4/255سنن أبي داوود، كتاب اادب، باب في شكر المعروف -53

بيروت، عدد  –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ، محيي الدين عبد الحميد

 .4ااجزاء: 

أبو شرح ااشموني على ألفية ابن مالك، المؤلف: علي بن محمد بن عيسى، -54

هـ(. الناشر: دار الكتب 900الحسن، نور الدين اُاْشُموني الشافعي )المتوفى: 
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 .4مـ. عدد ااجزاء: 1998 -هـ1419لبنان. الطبعة: ااولى  -العلمية بيروت

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد -55

اعة، سعيد جودة السحار وشركاه القاهرة، دار مصر للطب -الناشر: دار التراث 

 م.1980 -هـ  1400الطبعة: العشرون 

(، المؤلف: بدر الدين محمد 197-194شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك -56

هـ(، المحقق: محمد باسل  686ابن اإلمام جمال الدين محمد بن مالك )ت 

 2000 - هـ 1420عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ااولى، 

 .1م، عدد ااجزاء: 

شرح تسهيل الفوائد، المؤلف: محمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي الجياني، أبو -57

هـ( المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. 672عبد هللا، جمال الدين )المتوفى: 

محمد بدوي المختون. الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعلن. الطبعة: 

 .4م( عدد ااجزاء: 1990 -هـ 1410ااولى )

، ص 8جــ« تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» شرح التسهيل المسمى -58

(. المؤلف: محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، 3976

هـ(، دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد  778المعروف بناظر الجيش )المتوفى: 

 -للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة فاخر وآخرون، الناشر: دار السلم 

 .11هـ، عدد ااجزاء:  1428جمهورية مصر العربية، الطبعة: ااولى، 



401 

 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في -59

( المؤلف: خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي  225-1/224النحو

هـ(، الناشر: 905وكان يعرف بالوقاد )المتوفى:  اازهري، زين الدين المصري،

م، عدد 2000 -هـ1421لبنان، الطبعة: ااولى -بيروت-دار الكتب العلمية 

 .2ااجزاء: 

، تحقيق: د. عبد المقصود 197ص 1شرح شافية ابن الحاجب لألستراباذي، ج-60

ة: ااولي محمد عبد المقصود )رسالة دكتوراه(الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبع

 م.2004 -هـ 1425

المؤلف: عبد هللا بن يوسف بن  شرح شذور الذهب في معرفة كلم العرب،-61

أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى: 

سوريا،  –هـ(، المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع 761

 .1عدد ااجزاء: 

، المؤلف: محمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي 3/1448الكافية الشافيةشرح -62

هـ(، المحقق: عبد المنعم أحمد 672الجياني، أبو عبد هللا، جمال الدين )المتوفى: 

هريدي، الناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسلمي 

،الطبعة: ااولى، عدد ااجزاء: كلية الشريعة والدراسات اإلسلمية مكة المكرمة

5. 
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شرح كتاب سيبويه، المؤلف: أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد هللا بن المرزبان -63

هـ)ا لمحقق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي. الناشر: دار  368)المتوفى: 

 .5م.عدد ااجزاء:  2008لبنان. الطبعة: ااولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

م، 1975، مطبعة العاني، 1ظ ، تحقيق عدنان الدوري، طشرح عمدة الحاف-64

 .66-17ص

شرح المفصل، للمؤلف: يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن -65

علي، أبي البقاء، موفق الدين ااسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن 

ار قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب. الناشر: د هـ(.643الصانع )المتوفى: 

م. عدد  2001 -هـ  1422لبنان. الطبعة: ااولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

 .6ااجزاء: 

بغداد سنة -جمعه نوري حمودي. مطبعة المعارف -شعر أبي زبيد الطائي  --66

 م.1967

، تحقيق: جمعه د/ يحيى الجبوري 123شعر الحارث بن خالد المخزومي ص-67

 م.1972بغداد 

 طبعة الحلبي. -تحقيق أحمد شاكر  الشعر والشعراء البن قتيبة،-68

.اإلحسان في 10/423صحيح ابن حبان، كتاب السير، باب طاعة اائمة، -69

تقريب صحيح ابن حبان، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 



403 

 

هـ(، ترتيب: 354بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 

هـ(، حققه وخرج  739ن بلبان الفارسي )المتوفى: اامير علء الدين علي ب

أحاديثه وعلق عليه: شعيب اارنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: 

 .18م، عدد ااجزاء:  1988 -هـ  1408ااولى، 

الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك، المؤلف: -70

الناشر: الجامعة اإلسلمية بالمدينة المنورة، الطبعة: إبراهيم بن صالح الحندود، 

م، عدد 2001هـ/1421 -السنة الثالثة والثلثون، العدد الحادي عشر بعد المائة 

 .1ااجزاء: 

الضوء اللمع اهل القرن التاسع ،المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن -71

اوي )المتوفى: عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخ

 بيروت. –هـ( الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة 902

طبقات النحويين واللغويين. لتقي الدين ابن قاضي شهبة، تحقيق: محسن -72

 م.1974عائض، مطبعة النعمان، بغداد، 

المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، ، غاية النهاية في طبقات القراء-73

هـ(، الناشر: مكتبة ابن تيمية، 833متوفى: محمد بن محمد بن يوسف )ال

 .3هـ ج. برجستراسر، عدد ااجزاء: 1351الطبعة: عني بنشره اول مرة عام 

، مكتبة الخاني بمصر 1غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين الجزري، ط-74
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 .2/181هـ، 1351

يد، فوات الوفيات، محمد شاكر الكتبي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحم-75

 هـ، .1358مطبعة السعادة بمصر، 

الكافية في علم النحو، المؤلف: ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر -76

هـ( المحقق: الدكتور صالح  646بن أبي بكر المصري اإلسنوي المالكي )توفي: 

 2010القاهرة، الطبعة: ااولى،  –عبد العظيم الشاعر، الناشر: مكتبة اآلداب 

 .1اء: م، عدد ااجز 

الكتاب ، المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب -77

هـ(، المحقق: عبد السلم محمد هارون، الناشر: مكتبة 180سيبويه )المتوفى: 

 .4م، عدد ااجزاء:  1988 -هـ  1408الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 

ؤلف: حسن موسى الشاعر، (،الم149الكشف عن صاحب البسيط في النحو -78

-77العددان  - 20الناشر: الجامعة االسلمية بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة 

 .1م، عدد ااجزاء:1988هـ/1408جمادى اآلخرة  -محرم  78

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، المؤلف: نجم الدين محمد بن محمد -79

لمنصور، الناشر: دار الكتب هـ(، المحقق: خليل ا1061الغزي )المتوفى: 

، عدد ااجزاء:  1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة: ااولى،  –العلمية، بيروت 

3. 
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(،المؤلف: أبو البقاء عبد هللا بن الحسين 77/ 2اللباب في علل البناء واإلعراب-80

هـ(، المحقق: د. عبد 616بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين )المتوفى: 

م، 1995هـ 1416دمشق، الطبعة: ااولى،  –ان، الناشر: دار الفكر اإلله النبه

 .2عدد ااجزاء: 

المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن -لسان العرب-81

 –هـ(. الناشر: دار صادر 711منظور اانصاري الرويفعي اإلفريقي )المتوفى: 

 .15عدد ااجزاء: -هـ 1414-الطبعة: الثالثة -بيروت

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني -مجمع اامثال-82

هـ(. المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد. الناشر: 518النيسابوري )المتوفى: 

 .2بيروت، لبنان. عدد ااجزاء:  -دار المعرفة 

: أبو الفتح المؤلف-عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح -83

المجلس -لناشر: وزارة ااوقافا هـ(392عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: 

 .2عدد ااجزاء:. م1999-هـ1420لطبعة: ا-ااعلى للشئون اإلسلمية 

(المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن 58/ 1مذهب الكسائي في )معاني القرآن-84

أحمد يوسف  هـ(، المحقق:207عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى: 

النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الناشر: دار 

 مصر، الطبعة: ااولى. –المصرية للتأليف والترجمة 
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مسائل )إذن(، المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد القرشي، الناشر: مجلة، -85

 - 35السنة  - 119الجامعة اإلسلمية بالمدينة المنورة، الطبعة: العدد 

 هـ.1423

(،المؤلف: أبو البقاء عبد هللا بن الحسين 57-55/ 1مسائل خلفية في النحو-86

هـ(، المحقق: محمد 616بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين )المتوفى: 

هـ 1412بيروت، الطبعة: ااولى –خير الحلواني، الناشر: دار الشرق العربي 

 .1م، عدد ااجزاء: 1992

بن حنبل، المؤلف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن  مسند اإلمام أحمد-87

عادل  -هـ(، المحقق: شعيب اارنؤوط 241هلل بن أسد الشيباني )المتوفى: 

مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة 

 م. 2001 -هـ  1421الرسالة، الطبعة: ااولى، 

بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه المسند الصحيح المختصر -88

وسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 –هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 261

 .5بيروت، عدد ااجزاء: 

دار الرسالة للطباعة، بغداد،  1/88المطالع السعيدة في شرح الفريدة، للسيوطي -89

 م.1977تحقيق الدكتور: نبهان ياسين حسين الطبعة ااولى 
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معانى القرآن لألخفش، المؤلف: أبو الحسن المجاشعي بالوالء، البلخي ثم -90

هـ، تحقيق: الدكتورة هدى 215البصري، المعروف بااخفش ااوسط )المتوفى: 

 هرةمحمود قراعة، الناشر: مكتبة الخانجي، القا

 .2م، عدد ااجزاء:  1990 -هـ  1411الطبعة: ااولى، -91

(، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن 1/446معاني القرآن للفراء-92

هـ(، المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد 207منظور الديلمي الفراء )المتوفى: 

ية للتأليف علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الناشر: دار المصر 

 مصر، الطبعة: ااولى. –والترجمة 

المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج -معاني القرآن وإعرابه-93

 –الناشر: عالم الكتب -المحقق: عبد الجليل عبده شلبي. هـ(311)المتوفى: 

 .5عدد ااجزاء: -م 1988-هـ  1408الطبعة: ااولى -بيروت

علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هلل  معجم أبي يعلى أحمد بن-94

، المحقق: إرشاد الحق ااثري 1/49 هـ(307التميمي، الموصلي )المتوفى: 

 .1407فيصل آباد الطبعة: ااولى،  -الناشر: إدارة العلوم ااثرية 

لم هارون -95 طبعة أولى  -نشر الخانجي  -معجم شواهد العربية لعبد الس 

 م(. 1972هـ/  1392)

اللبيب عن كتب ااعاريب، المؤلف: عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد  مغني-96
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هـ(. المحقق: 761هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى: 

دمشق، الطبعة:  –د. مازن المبارك / محمد علي حمد هللا. الناشر: دار الفكر 

 .1/95. والمطالع 1م. عدد ااجزاء: 1985السادسة، 

( المؤلف: أبو القاسم محمود بن 206، ص 2لمفصل في صنعة اإلعراب جـا-97

هـ(، المحقق: د. علي بو 538عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى: 

م، عدد ااجزاء: 1993بيروت، الطبعة: ااولى،  –ملحم، الناشر: مكتبة الهلل 

1. 

ضبي )المتوفى: المؤلف: المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم ال-المفضليات-98

-هـ(. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر و عبد السلم محمد هارون 168نحو 

 .1القاهرة. الطبعة: السادسة. عدد ااجزاء:  –الناشر: دار المعارف 

 .( المؤلف: محمد بن يزيد بن عبد ااكبر الثمالى اازدي،4/36المقتضب ـ-99

محقق: محمد عبد الخالق هـ(، ال285أبو العباس، المعروف بالمبرد )المتوفى: 

 .4بيروت، عدد ااجزاء:  –عظيمة.، الناشر: عالم الكتب. 

(، المؤلف: عيسى بن عبد العزيز بن 58-57المقدمة الجزولية في النحو-100

هـ(، المحقق: د. 607َيَلْلَبْخت الجزولي البربري المراكشي، أبو موسى )المتوفى: 

 شعبان عبد الوهاب محمد،

نتائج الفكر في الن حو ،المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد -101
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بيروت، الطبعة  –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 581السهيلي )المتوفى: 

 .1م. عدد ااجزاء:  1992 - 1412ااولى: 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن -102

هـ(الناشر: 874لظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى: عبد هللا ا

 .16وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر،عدد ااجزاء: 

نفح الطيب في غصن ااندلس الرطيب. أحمد محمد المقري. تحقيق محمد -103

 هـ مطبعة السعادة بمصر.1367 1محيي الدين عبد الحميد، ط

أخبار القرن العاشر. للعلمة عبدالقادر بن شيخ بن عبدهللا  النور السافر عن-104

ه( تحقيق :د. أكرم حالو 1038-978العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني تــ)

ومحمود اارناؤوط وأكرم البوشي. الناشر :دار صادر بيروت. الطبعة 

 م.2001ااولى

بكر،  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي-105

هـ(، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: 911جلل الدين السيوطي )المتوفى: 

 .3مصر، عدد ااجزاء:  –المكتبة التوفيقية 

،( المؤلف:عبدالفتاح 354الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، ص-106

ه( الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع بجدة 1403عبدالغني القاضي القاضي ت)

عدد -م 2015الطبعة العاشرة  -وطبعة دار السلم -م، 1999عة الخامسةالطب
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 .1المجلدات 

وفيات ااعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن -107

محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )المتوفى: 

بيروت، الطبعة: الجزء:  –هـ(،المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 681

الطبعة:  - 3،الجزء: م1900الطبعة:  - 2، الجزء: م1900 – 1

 6، الجزء: م1994الطبعة:  - 5، الجزء: م1971الطبعة:  - 4،الجزء: م1900

 .7، عدد ااجزاء: م1994الطبعة:  - 7،الجزء: م1900الطبعة:  -
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 189 ............ (:المسألة الثالثة: من ظروف المكان التي ال تتصرف )عند
 190 ............ المسألة الرابعة: من ظروف المكان التي ال تتصرف)لدى(:

 190 ........... المسألة الخامسة: من ظروف المكان التي ال تتصرف)لدن(:
المسألة السادسة: مـن ظـروف المكـان التـي ال تتصـرف)غدوة( والعطـف عليهـا:

 ....................................................................... 191 
 192 .................. تصرف)مع(:المسألة السابعة: من الظروف التي ال ت
 205 .............................  ()المسألة التاسعة: المنصوب على التوسع

المبحــــث الثالــــث: فيمــــا تبقــــى مــــن المنصــــوبات )المســــتثنى والحــــال والتمييــــز ونواصــــب 
 208 ............................................... المضارع وخاتمة في زيادة أن(.

 208 ........................................ المسألة ااولى: في المستثنى:
 213 ............................................ الثانية: في الحال:المسألة 

 234 ................................. الفصل الخامس: في المجرورات والمجزومات
 234 ..................................................... المبحث ااول: في الجر

 234 ....................................................... الحروف:أواًل: في 
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 234 .............................................المسألة ااولى: في)إلى(:
 236 ........................................... المسألة الثانية: في )حتى(:
 236 ............................................ المسألة الثالثة: في )ُرب(:

 237 ........................................... المسألة الرابعة: في )على(:
 239 .......................................... المسألة الخامسة: في )عن(:

 241 ........................................... السابعة: في )كي(:المسألة 
 244 ........................................... المسألة التاسعة: في )من(:

 247 .................................................... ()ثانيًا: حروف القسم:
 247 ........................................... ()المسألة ااولى: في الباء:

 247 .................................... ()المسألة الثانية: أحكام واو القسم:
 248 .......................................... :جملة القسمالمسألة الثالثة: 

 252 ........................................................... ثالثًا: اإلضافة
 252 ........ المسألة ااولى: ذكر علة المضاف إليه محلى بأل في اللفظية:

 252 .............................. المسألة الثانية: إكساب المضاف التذكير
 253 ............... المسألة الثالثة: ما تبقى من زيادات متفرقة في اإلضافة:

 255 ........................................... رابعًا: المضاف إلى ياء المتكلم
 255 .......................... ة ااولى: قلب إلف لدى إلى على. . .المسأل

 255 ............................. المسألة الثانية: ما يتعلق بقلب ياء المتكلم
 258 ...................................... ()المسألة الثالثة: الجر بالمجاورة:

 260 ......................... المبحث الثاني: الجوازم وما تبقى من حروف المعاني
 260 .......................................................... أواًل: في الجوازم

 260 .............. المسألة ااولى: وجوب معنى االستقبال في الشرط وجوابه
 260 .................................. المسألة الثانية: شرط الجواب اإلفادة:

 260 ........................ المسألة الثالثة: شرط نيابة إذا عن فاء السببية:
 261 .......................... المسألة الرابعة: تتابع شرطين بعطف وبدونه:

 262 .................... المسألة الخامسة: حذف الشرط والجزاء خاص بإن:
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 263 .......................... المسألة السادسة: أدوات الشرط لها الصدارة:
 263 .................. المسألة السابعة: في إعراب أسماء الشرط واالستفهام:

 265 .......................................... ()المسألة الثامنة: في )لو(: 
 266 ............................................... المسألة التاسعة: )أما(:

 266 ............................................... ة: )لوال(:المسألة العاشر 
 268 ............................. المبحث الثالث: الكلم على بقية حروف المعاني

 268 ............................................... المسألة ااولى: الهمزة:
 269 .......................................... الثانية: االف اللينة:المسألة 

 269 .................................................... المسألة الثالثة: َأاَل 
 270 .............................................. المسألة الرابعة: َأَما وأيْ 

 270 ...........................المسألة الخامسة: إْي، أجل، جير، نعم، َبلى
 273 ............................................. المسألة السادسة: سوف:

 274 .................................................. المسألة السابعة: قد:
 275 ................................................... المسألة الثامنة: كل

 276 ................................................ المسألة التاسعة: كلما:
 277 .................................................. العاشرة: كلالمسألة 

 278 ........................................... المسألة الحادية عشر: لم ا:
 279 ............................................ المسألة الثانية عشر: هل:

 280 ......................................... المسألة الثالثة عشر: التنوين:
 283 ........ السادس: في العوامل والتوابع وأبنية الفعل والتصريف اإلعلليالفصل 

 283 .................................................. المبحث ااول: في العوامل
 283 ...................... المسألة ااولى: في أقسام الفعل من حيث العمل:

 283 .................. المسألة الثانية: تعريف المتعدي وبعض أوزان اللزم:
 284 ............ المسألة الثالثة: التعدي بالهمز وحذف حرف الجر الُمَعد ي:

 285 .................................. المسألة الرابعة: تعدي الفعل ولزومه:
 288 .................................. المسألة الخامسة: التصرف والجمود:
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 288 ........... المسألة السادسة: التنصيص على مذهب سيبويه في بئسما:
 288 ......................................... المسألة السابعة: في التعجب:

 289 .................................. المسألة الثامنة: في المصدر واسمه:
 291 ..................................... المسألة التاسعة: في اسم الفاعل:

 291 ........................... المسألة العاشرة: الترجيح في صيغ المبالغة:
 292 ................................. المسألة الثانية عشر: الصفة المشبهة:

 292 .........................المسألة الثالثة عشر: في عمل أفعل التفضيل:
 293 ...................... المسألة الرابعة عشر: أسماء ااصوات واافعال:
 293 ...................... )(المسألة الخامسة عشر: في الظرف والمجرور: 

 297 ............................. المسألة السادسة عشر: التنازع في العمل:
 301 ..................... المسألة الثامنة عشر: خاتمة في االشتغال بالرفع:

 302 ................................................... المبحث الثاني: في التوابع
 302 ................................... المسألة ااولى: في اجتماع التوابع:

 303 ............................................ المسألة الثانية: في النعت:
 304 ..................................... المسألة الثالثة: في عطف البيان:

 306 .......................................... المسألة الخامسة: في البدل:
 307 ................................. المسألة السادسة: في حروف العطف:

 318 ......................... المسألة السابعة: خاتمة في توابع مخصوصة:
 321 ................................................... المبحث الثالث: في اابنية

 321 ...................................... المسألة ااولى: في أبنية االسم:
 321 ....................................... المسألة الثانية: في أبنية الفعل:

 323 ..................................... المسألة الثالثة: الصحيح والمعتل:
 324 ................................... المسألة الرابعة: في أبنية المضارع:

 325 ............................................. المسألة الخامسة: اامر:
 325 .......................... ()المسألة السادسة:فرعية بناء فعل المجهول: 

 326 ................................... المسألة السابعة: في بناء المصدر:
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 327 .................................... المسألة الثامنة: في أبنية الصفات:
 328 ......................................... المسألة العاشرة: في التأنيث:

 329 ........................ المسألة الحادية عشر: في المقصور والممدود:
 330 ............................... المسألة الثانية عشر: في جمع التكسير:

 330 ................................... المسألة الثالثة عشر: في التصغير:
 330 ..................................... المسألة الرابعة عشر: في النسب:

 331 ...................... المسألة الخامسة عشر: خاتمة في همزة الوصل:
 332 ....................................... المبحث الرابع: في التصريف اإلعللي

 332 .................... المسألة ااولى: بعض الحروف الزائدة في الميزان:
 332 .................................... المسألة الثانية: في حروف الزيادة:

 332 ........................................... المسألة الثالثة: في الحذف:
 333 .......................................... الرابعة: في اإلبدال:المسألة 

 334 ...................... المسألة الخامسة: تخفيف الهمزة المفردة الساكنة:
 335 ..................................... المسألة السادسة: التقاء الساكنين:

 338 ...................................... ()المسألة الثامنة: ضرائر الشعر:
 340 .................................. :)(المسألة ااخيرة: خاتمة في الخط 

 349 ..................................................................... الفهارس
 




